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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע בקשת... להתברך בבנים זכרים חו"ק:

הנה מהנכון שיוסיף הנ"ל אומץ באהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת השם יתברך, וכידוע 

ובמילא  בספרי הקבלה והחסידות, אשר הולדת אהבה ברוחניות ה"ה סגולה להולדת בן בגשמיות, 

)הל'  הרמב"ם  כלשון  ית'  בגדולתו  התבוננות  ע"י  והוא  ברוחניות,  האהבה  וחיזוק  קיום  אשר  מובן 

יסוה"ת רפ"ב( ה"ז ממשיך חיים ארוכים לאורך ימים ושנים טובות לבנים זכרים בגשמיות,

ולכן בלי נדר עד אחר שתלד זוגתו תחי' בן זכר יתן בכל יום מימות החול קודם תפלת שחרית 

פרנק או שנים לצדקה, ומהנכון שתהי' צדקה הקשורה באכילה ושתי' של תלמידים עניים, וכשיולד לו 

בן זכר יתן לו שם ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע יסו"ע, שהוא יוסף יצחק, והשי"ת 

יזכה את כת"ר לבשר בשו"ט בכל הנ"ל...

בברכת הצלחה בענינים הכלליים ובעניניו הפרטיים.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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ב  ..............................................   סדר הנחת תפילין  )א
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   'ה וישלח יעקב מלאכים גו"מאמר ד  )ג

ה .............................  י"חתש'ה כסלו ד"י, וישלחשבת פרשת 
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יד   ...........................  ח"תשמ'ד כסלו ה"י, שבת פרשת וישלח
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לג........  י"חתש'ה כסלו ד"י, שבת פרשת וישלחשיחת   )ו
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נו  .................................  ח"תשמ'ד כסלו ה"שיחת יו  )ח

סז  .................................  ח"מתש'ה ט כסלו"שיחת י  )ט

עו  .............  ח"תשמ'ה כסלו ד"י, וישלחפ "משיחות ש  )י

   ח"תשמ'ה כסלו ד"י, וישלח בת פרשתשיחת שמ  )יא

פד  .......................  'ה ואלה המלכים וגו"י ד"ביאור בפירוש רש

פז  .........  ח"כסלו תשמ ד"י, וישלחשיחת שבת פרשת   )יב

  צז  .......................  וטכרך  וישלחת פרששיחות -לקוטי  )יג
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קב  ..................  וישלחפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )טו

קג  ................  וישלחלשבוע פרשת יומי חומש  ישיעור  )טז

קלב  ...................  וישלחלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )יז
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קלג  .........................................  וישלחלשבוע פרשת  
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רכא  .....................................  ול-הלאיוב פרק , נב-אנפרק  ישעיה
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רכג  ...........................................................  ביאור קהתי

רלב  .....................................................  תעניתמסכת  יעקבעין   )כו
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רלד  ....................................................  דכעד דף  כאמדף 

  ות עם ביאוריםשבועמסכת   )כח

נר...........................................................  דעד דף ב מדף 
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סגר  .........................................................  ר הזקן"אדמו
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סדר  .......................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי
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  )מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה  )לו

עאר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )לז

עגר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לח

עדר  ................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

עור  ........................................  חומש לקריאה בציבור   )לט

פהר  .......................  קודש- קריאה התורה למנחת שבת  )מ

פור  .............................  וישלחלשבוע פרשת לוח זמנים   )מא

פזר  ..............  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ  )מב

c"i ,glyie zyxt zay .c"qa
i"gyz'd ,elqk
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÁÏLiÂ וחמֹור ׁשֹור לי ויהי גֹו' מלאכים יעקב «ƒ¿«ְְֲֲִִִַַַַָֹ

וׁשפחה  ועבד ּבמדרׁש1צאן ואיתא , ְְְְְְִִִֶֶַָָֹ

ׁשּנאמר 2רּבה  מלחמה, מׁשּוח זה ּבכֹור 3ׁשֹור ְְְֱִֶֶֶַַַָָָ

הּמדרׁש ּדברי עלּֿפי זה (ויּובן לֹו הדר ְְְִִִֵֶַַָָָָׁשֹורֹו

להּלן  יֹוסף 4רּבה ּבן (מׁשיח יֹוסף זה ),5ׁשֹור ְִֵֵֶֶַַַָָָ

הדר  ׁשֹור ֹו ּבכֹור  הּפסּוק ׁשּיכ ּות ּתּובן ְִֶֶַַַַָָָָׁשעלּֿפי ֿזה

הּמׁשיח  מל זה חמֹור מלחמה), מׁשּוח לענין ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָלֹו

ּדוד  ּבן ׁשּנאמר 5(מׁשיח חמֹור,6), על ורֹוכב עני ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר  יׂשראל, אּלּו צאן 7צאן צאני ואּתנה ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

הּנה  ׁשּכתּוב) (ּכמֹו וׁשפחה, ועבד 8מרעיתי, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

אל  ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם יד אל עבדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָכעיני

ּגברּתּה. ְְִַָיד

ÔÈÚ‰Â צאן 9ּבזה ּבבחינת העבֹודה ׁשעלֿידי , ¿»ƒ¿»ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשל  עבֹודתם ׁשּזֹוהי וׁשפחה, ְְְֲִִֶֶֶֶָָָועבד

ׁשּמּגיעים  וחמֹור, ׁשֹור לי ויהי אזי ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָיׂשראל,

היא  יׂשראל ׁשל עבֹודתם ּדהּנה, הּמׁשיח. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָלגּלּוי

ותכלית  העבֹודה יסֹוד ׁשּזהּו על, ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹּבקּבלת

ּבדר הּוא העבֹודה ויסֹוד ּדהתחלת ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָהעבֹודה,

העבֹודה  לתכלית ׁשּמּגיעים ועד ּפׁשּוט, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָעבד

נאמן  ּדעבד העבֹודה יׁשנּה10ׁשהיא ּגּופא ּובזה . ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶָָָָָָ

ּבנׁשמֹות  ׁשהיא ּכמֹו על ּדקּבלת ְְְֲִִֶַַָָָָֹהעבֹודה

העבֹודה  ויׁשנּה עבד, ּבחינת והּוא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָּדדכּורא,

והּוא  ּדנּוקבא, ּבנׁשמֹות ׁשהיא ּכמֹו על ְְְְְְִִֶַַָָָֹּדקּבלת

ּבזה  ׁשּגם ּדצאן, הענין ּגם וזהּו ׁשפחה. ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבחינת

ּכתיב  ּדבּצאן על, ּדקּבלת זֹו עבֹודה 11מרּמזת ְְְְֲִֶֶַַַָָֹֹֻ

ּכלל  רצֹונ ֹות ׁשּום לּצאן  ׁשאין יּובל, לּטבח ְְֵֶֶַַַַָָֹֹּכּצאן

ׁשּצאן  ּגם וזהּו אֹותּה, ׁשּמֹוליכים למקֹום ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹוהֹולכת
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ד).1) (ל, פרשתנו ו.2)ריש פע"ה, יז.3)ב"ר לג, יב.4)ברכה א.5)פסקא רנב, זח"ג פי"ט. פדר"א ט.6)ראה ט, זכרי'

לא.7) לד, ב.8)יחזקאל קכג, ואילך.9)תהלים סע"ב מ, פרשתנו תו"ח (בהוצאה 10)ראה ואילך  ב תקפח, ויקהל תו"ח ראה

ואילך. שח ס"ע תרס"ו המשך ואילך). א שצו, ח"ב – ז.11)החדשה נג, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„·ÚÂ Ô‡ˆ ¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏ È‰ÈÂ 'B‚ ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ«ƒ¿««¬…«¿»ƒ«¿ƒƒ«¬…¿∆∆

‰ÁÙLÂ1‡˙È‡Â ¯a‰[מובא], L¯„Óa2‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ‰Ê ¯BL ¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿««»∆¿«ƒ¿»»
בתורה  ככתוב למלחמה, היציאה בעת העם אל לדבר מיוחד תפקיד לו שהיה כהן

העם". אל ודיבר הכהן ונגש המלחמה אל בקרבכם "והיה שופטים בפרשת

לכך  המשוח הכהן, "וניגש רש"י: ופירש

מלחמה" משוח הנקרא והוא

¯Ó‡pL3BÏ ¯„‰ B¯BL ¯BÎa ∆∆¡«¿»»
‰Ê Ô·eÈÂ) ל"משוח "שור" בין הקשר ¿»∆

‰L¯„nמלחמה" È¯·c ÈtŒÏÚ«ƒƒ¿≈«ƒ¿»
‰a¯ שיובאÔl‰Ï4ÛÒBÈ ‰Ê ¯BL «»¿«»∆≈

- ל ÛÒBÈ(והכוונה Ôa ÁÈLÓ5,( »ƒ«∆≈
˙eÎiL Ô·ez ‰ÊŒÈtŒÏÚL∆«ƒ∆««»
BÏ ¯„‰ B¯BL ¯BÎa ˜eÒt‰«»¿»»

‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ÔÈÚÏ משיח שכן ¿ƒ¿«¿«ƒ¿»»
והמינוי  בשמן המשיחה שם על נקרא

הכהן  גם וכך לתפקידו, המיוחד

ונתמנה  נמשח מלחמה" ה"משוח

"בכור  הפסוק ולכן במיוחד, זה לתפקיד

לכך  כהוכחה מובא לו" הדר שורו

מלחמה"), משוח זה ¬BÓÁ¯ש"שור
Ôa ÁÈLÓ) ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê∆∆∆«»ƒ«»ƒ«∆

„Âc5¯Ó‡pL המשיח 6), במלך »ƒ∆∆¡«
el‡ Ô‡ˆ ,¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯Â ÈÚ»ƒ¿≈«¬…≈

¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ7 ישראל בני על ƒ¿»≈∆∆¡«
,È˙ÈÚ¯Ó Ô‡ˆ È‡ˆ ‰z‡Â¿«≈»…ƒ…«¿ƒƒ

‰ÁÙLÂ „·ÚÂ בני כלפי גם אמור ¿∆∆¿ƒ¿»
e˙kL·ישראל, BÓk) לבני ביחס ¿∆»
‡p‰8Ï‰ישראל) ÌÈ„·Ú ÈÈÚÎ ƒ≈¿≈≈¬»ƒ∆

Ï‡ ‰ÁÙL ÈÈÚk Ì‰ÈB„‡ „È«¬≈∆¿≈≈ƒ¿»∆
dz¯·b „È אלוקינו ה' אל עינינו (כן «¿ƒ¿»

נמשלו  ישראל שבני הרי שיחננו), עד

ולשפחה. לעבד

‰Êa ÔÈÚ‰Â9 הפנימית המשמעות ¿»ƒ¿»»∆
ולעבד  לצאן ישראל בני דימוי של

היא, ‰B·Ú„‰ושפחה È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»
ÚÂ·„הרוחנית Ô‡ˆ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«…¿∆∆
‰ÁÙLÂ,להלן יבואר שעניינה ¿ƒ¿»

,Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È‰BfL∆ƒ¬»»∆ƒ¿»≈
,¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏ È‰ÈÂ ÈÊ‡¬««¿ƒƒ«¬

ÁÈLn‰ Èel‚Ï ÌÈÚÈbnL שהרי ∆«ƒƒ¿ƒ«»ƒ«
יוסף  בן למשיח רומז "שור" כאמור

דוד. בן למשיח רומז ו"חמור"

„BÒÈ e‰fL ,ÏÚ ˙Ïa˜a ‡È‰ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú ,‰p‰c¿ƒ≈¬»»∆ƒ¿»≈ƒ¿«»«…∆∆¿
‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎ˙Â ‰„B·Ú‰(מא (פרק התניא בספר הזקן רבנו ובלשון »¬»¿«¿ƒ»¬»

מלכותו  עליו מקבל היראה... תחלה לעורר ושרשה... ועיקרה העבודה "ראשית

עבד", עבודת מיני בכל רצונו ולעשות ולעבדו עליו מלך »«¿»¿ÏÁ˙‰c˙להיות
C¯„a ‡e‰ ‰„B·Ú‰ „BÒÈÂƒ»¬»¿∆∆
ÌÈÚÈbnL „ÚÂ ,ËeLt „·Ú∆∆»¿«∆«ƒƒ
‡È‰L ‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎ˙Ï¿«¿ƒ»¬»∆ƒ

ÔÓ‡ „·Úc ‰„B·Ú‰10. נושא »¬»¿∆∆∆¡»
פשוט" "עבד של באופן ה' עבודת זה,

בכמה  בהרחבה מבואר נאמן" ו"עבד

מאמרים  (סדרת ב"המשך" מאמרים

בהמשכים) בחסידות נושאים שמבארת

תרס"ו" – השנה ראש של טוב "יום

היא  כללי באופן הדברים ונקודת

שמסור  עבד הוא פשוט" ש"עבד

אחר  וממלא מוחלטת במסירות לאדונו

אבל  בדייקנות האדון של ההוראות כל

לגמרי  אחרת ברמה מסור נאמן" "עבד

שום  לו שאין כך כדי עד התמסרות של

וכל  כלל משלו עניינים ושום רצונות

אדונו  רצון את למלא היא מגמתו

מרגיש  הוא גם מתענג אדונו וכאשר

פרטי  באריכות שם (כמבואר עונג

ב"עבד  השונות הדרגות בין ההבדלים

נאמן"). וב"עבד פשוט"

‡Ùeb ‰Ê·e עול קבלת בעבודת »∆»
שונות  דרגות יש עצמה שמים מלכות

שונים  ‰B·Ú„‰ואופנים dLÈ∆¿»»¬»
˙Ïa˜c‡È‰L BÓk ÏÚ ¿«»«…¿∆ƒ

‡¯eÎ„c ˙BÓLa,זכר e‰Â‡של ƒ¿»ƒ¿»¿
‰„B·Ú‰ dLÈÂ ,„·Ú ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆¿∆¿»»¬»
‡È‰L BÓk ÏÚ ˙Ïa˜c¿«»«…¿∆ƒ

‡·˜ec ˙BÓLa,נקבה של ƒ¿»¿¿»
Ìb e‰ÊÂ .‰ÁÙL ˙ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ«ƒ¿»¿∆«
‰Êa ÌbL ,Ô‡ˆc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿…∆«»∆
,ÏÚ ˙Ïa˜c BÊ ‰„B·Ú ˙Ên¯Ó¿À∆∆¬»¿«»«…

·È˙k Ô‡v·c11Á·hÏ Ô‡vk ¿«…¿ƒ«…«∆«
ÌeL Ô‡vÏ ÔÈ‡L ,Ï·eÈ»∆≈«…

˙ÎÏB‰Â ÏÏk ˙BBˆ¯ הכבשה ¿¿»¿∆∆
d˙B‡ ÌÈÎÈÏBnL ÌB˜ÓÏ מתוך ¿»∆ƒƒ»

לקבלת  משל היא ולכן מוחלטת כניעה

הרצונות  ביטול תוך שמים מלכות עול
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צאי  מּלׁשֹון ׁשּכתּוב 12הּוא ּכמֹו ,13ל צאי ְְְְִִִֶָָ

ּוראינה  צאינה הּצאן, הּוא 14ּבעּקבֹות ּדצאינה , ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹ

ּגייט  ער אז עניניו, ּומּכל מעצמֹו הּיציאה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָענין

ּבאפן  ענינים, זיינע אלע פּון אּון זי פּון ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹארֹויס

ועלֿידיֿזה  ודעת, טעם ׁשּום ּבלי על קּבלת ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשל

ׁשּבסדר  הענינים מּכל הּיציאה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנעׂשית

ּגּלּוי  על ּדקאי ּוראינה, ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָהׁשּתלׁשלּות,

זה  וגּלּוי הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹאלקּות

והינּו הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר למּטה ּגם ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָממׁשיכים

ׁשּזֹוהי  וׁשפחה, ועבד ּדצאן העבֹודה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשעלֿידי

אזי  על, קּבלת ּבדר מעצמֹו לצאת ְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹהעבֹודה

ּדלעתיד  לגּלּוי ׁשּזֹוכים וחמֹור, ׁשֹור לי ְְְֲִִִִִִֶַַָויהי

וזהּו אׁשר 15לבא. לעׂשו, להֹודיע יעקב ׁשּׁשלח ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשם  ּוברר לבן ּבבית ׁשנה עׂשרים עבֹודתֹו ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָעבד

וׁשפחה, ועבד צאן ּבבחינת כּו' הּברּורים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּכל

וחמֹור. ׁשֹור לי ויהי ְְְֲִִֵֶַַַועלֿידיֿזה

‰p‰Â נצחית היא ׁשהּתֹורה ּוכמֹו16ּכיון , ¿ƒ≈ְְִִִֵֶַָָ

הּזקן  רּבנּו מה 17ׁשּמביא ּבבאּור זה ענין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

על 18ּׁשּכתּוב  ּדקאי מאד, הּדבר אלי קרֹוב ּכי ְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

מ  ואחד אחד ׁשּגם ּכל הּפחּותים, ּגם ּיׂשראל, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּובן  הרי ּדייקא, מאד מאד, הּדבר קרֹוב ְְְֲֵֶַָָָָָָָֹֹלהם

להּגיע  מאד קרֹוב מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלכל

לי  ויהי ועלֿידי ֿזה וׁשפחה, ועבד צאן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹלבחינת

אי להבין וצרי הּמׁשיח. מל זה וחמֹור, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשֹור

ּכּמה  יׁשנם הּגלּות ּבזמן הרי לזה, להּגיע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאפׁשר

ּדעקבתא  ּבדרא ּובפרט והסּתרים, ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָהעלמֹות

אפׁשר  ואי ּומכּפל, ּכפּול ׁשהחׁש ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻּדמׁשיחא

מל זה ּדחמֹור לגּלּוי להּגיע ואחד אחד ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָלכל

ּכמאמר  הּוא, הענין ּכללּות א 19הּמׁשיח. ְְְֲִִַַַַָָָָָ
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א.12) רכח, פרשתנו אוה"ת ואילך. ג לט, פרשתנו שם ב. לח, ויצא תו"ח ג. כג, ויצא תו"א ח.13)ראה א, שם 14)שה"ש

יא. 15.368)ג, ע' חכ"ה .69 ע' ח"א לקו"ש וראה שם. פרשתנו תו"ח פרשתנו. ריש תו"א בכ"ז רפי"ז.16)ראה תניא

ואילך.17) פי"ז יד.18)שם ל, ה"ה.19)נצבים פ"ז תשובה הל' רמב"ם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ˆ‡Èהאישיים  ÔBLlÓ ‡e‰ Ô‡vL Ìb e‰ÊÂ ,12·e˙kL BÓk ,13 ¿∆«∆…ƒ¿¿ƒ¿∆»

,Ô‡v‰ ˙B·wÚa CÏ È‡ˆ הכתוב ללשון ˆ‡È‰בדומה ¿ƒ»¿ƒ¿«…¿∆»
‰È‡¯e14‰È‡ˆc מדובר , בה היציאה של הרוחנית המשמעות ¿∆»ƒ¿∆»

אלו  BÓˆÚÓבפסוקים ‰‡Èˆi‰ ÔÈÚ ‡e‰ האדם של המציאות מגדרי ƒ¿««¿ƒ»≈«¿
שלו  האישיות «ÏkÓeƒומההגבלות

ÒÈB¯‡ ËÈÈb ¯Ú Ê‡ ,ÂÈÈÚƒ¿»»»∆≈«¿
ÚÈÈÊ ÚÏ‡ ÔeÙ Ôe‡ CÈÊ ÔeÙƒ«∆«¿∆

ÌÈÈÚ ומכל מעצמו [שיוצא ƒ¿»ƒ
שלו], ˜Ïa˙העניינים ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«»«

ÏÚ כל על ויתור תוך שמים מלכות …
האישיים  והרצונות ÈÏa¿ƒהעניינים

˙Ú„Â ÌÚË ÌeL התעלמות תוך ««»««
הגיוניים, וחישובים »¿ŒÏÚÂמשיקולים

‰ÊŒÈ„È עול עצמו על מקבל שהאדם ¿≈∆
מוחלטת  התבטלות תוך שמים מלכות

והעניינים  הרצונות כל על מלא וויתור

שלו  ‰Èˆi‡‰האישיים ˙ÈNÚ«¬≈«¿ƒ»
‰ÌÈÈÚוההתעלות  ÏkÓƒ»»ƒ¿»ƒ

˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒaL סדר ∆¿≈∆ƒ¿«¿¿
מלמעלה  האלוקי האור של הירידה

לדרגה  מדרגה הדרגתית בצורה למטה

שלשלת  של כטבעות בזו זו שקשורות

ÔÈÚ(שרשרת), e‰fL ועל (צאינה, ∆∆ƒ¿«
(- זה È‡˜cידי ,‰È‡¯e הביטוי ¿∆»¿»≈
‡e˜Ï˙"וראינה" Èelb ÏÚ«ƒ¡…

¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
‰Ê Èel‚Â ,˙eÏLÏzL‰ מאור ƒ¿«¿¿¿ƒ∆

השתלשלות  מסדר שלמעלה אלוקי

¯„Òa ‰hÓÏ Ìb ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«¿«»¿≈∆
È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â .˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿«¿∆«¿≈
„·ÚÂ Ô‡ˆc ‰„B·Ú‰»¬»¿…¿∆∆
‰„B·Ú‰ È‰BfL ,‰ÁÙLÂ¿ƒ¿»∆ƒ»¬»
˙Ïa˜ C¯„a BÓˆÚÓ ˙‡ˆÏ»≈≈«¿¿∆∆«»«
,¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏ È‰ÈÂ ÈÊ‡ ,ÏÚ…¬««¿ƒƒ«¬
.‡·Ï „È˙ÚÏc Èel‚Ï ÌÈÎBfL∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ»…

e‰ÊÂ15ÚÈ„B‰Ï ·˜ÚÈ ÁÏML ¿∆∆»««¬…¿ƒ«
B˙„B·Ú „·Ú ¯L‡ ,ÂNÚÏ¿≈»¬∆»«¬»
¯¯·e Ô·Ï ˙È·a ‰L ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ»»¿≈»»≈≈

'eÎ ÌÈ¯e¯a‰ Ïk ÌL מבואר »»«≈ƒ
הגשמי  הזה שהעולם בחסידות

לברר  האדם ועל יחד בהם מעורבים והרע שהטוב כך נבראו שבו והנבראים

שתכליתה  הבירורים" "עבודת נקראת זו ועבודה מהרע הטוב את ולהפריד

בעשרים  אבינו יעקב של הבירורים" ו"עבודת לקדושה הטוב את להעלות הוא

הייתה  לבן בבית שהותו ÁÙLÂ‰שנות „·ÚÂ Ô‡ˆ ˙ÈÁ·a שכאמור ƒ¿ƒ«…¿∆∆¿ƒ¿»
הרצונות  וביטול שמים מלכות עול קבלת על מורים הללו הדברים שלושת כל

-ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰האישיים, הבירורים כל את לברר שסיים ÈÏלאחר È‰ÈÂ ¿«¿≈∆«¿ƒƒ
,¯BÓÁÂ ¯BL כל את שהשלים היינו «¬

לגאולה. הדרושות ההכנות

‡È‰ ‰¯Bz‰L ÔÂÈk ‰p‰Â¿ƒ≈≈»∆«»ƒ
˙ÈÁˆ16ea¯ ‡È·nL BÓÎe , ƒ¿ƒ¿∆≈ƒ«≈
Ô˜f‰17 התניא Ê‰בספר ÔÈÚ «»≈ƒ¿»∆

נצחית  היא Ó‰שהתורה ¯e‡·a¿≈«
·e˙kM18EÈÏ‡ ·B¯˜ Èk ∆»ƒ»≈∆
¯·c‰והמצוות התורה Ó‡„קיום «»»¿…

לעש  ובלבבך בדיבור,(בפיך – ותו

ובמעשה), הפסוק È‡˜cבמחשבה ¿»≈
מתייחס  "אליך" קרוב שהדבר האומר

,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ«»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
Ì‰Ï ÌbL ,ÌÈ˙eÁt‰ Ìb««¿ƒ∆«»∆
„‡Ó ,„‡Ó ¯·c‰ ·B¯»̃«»»¿…¿…

,‡˜ÈÈc נצחית היא שהתורה וכיוון »¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎlL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆¿»∆»¿∆»
ÚÈb‰Ï „‡Ó ·B¯˜ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈»¿…¿«ƒ«
,‰ÁÙLÂ „·ÚÂ Ô‡ˆ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«…¿∆∆¿ƒ¿»
¯BL ÈÏ È‰ÈÂ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¿ƒƒ
.ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê ,¯BÓÁÂ«¬∆∆∆«»ƒ«

¯LÙ‡ CÈ‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»
‰ÊÏ ÚÈb‰Ï בקבלת ה' את לעבוד ¿«ƒ«¿∆

ו"עבד" "צאן" (בבחינת מוחלטת עול

‰eÏb˙ו"שפחה"), ÔÓÊa È¯‰¬≈ƒ¿««»
˙BÓÏÚ‰ ‰nk ÌLÈ∆¿»«»«¬»
‡¯„a Ë¯Ù·e ,ÌÈ¯zÒ‰Â¿∆¿≈ƒƒ¿»¿»»

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc של בדור ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
סוף  לקראת כלומר המשיח, עקבות

עקבות  את נשמע בקרוב כאשר הגלות

המשיח  של ÏeÙkרגליו CLÁ‰L∆«…∆»
ÏÎÏ ¯LÙ‡ CÈ‡Â ,ÏtÎÓe¿À»¿≈∆¿»¿»

„Á‡Â „Á‡ בקבלת ה' את לעבוד ∆»¿∆»
ידי  ועל כזו ברמה שמים מלכות עול

Ê‰כך  ¯BÓÁc Èel‚Ï ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿ƒ«¬∆
ÁÈLn‰ CÏÓ זו לכאורה והרי ∆∆«»ƒ«

גבוהה? בדרגה עבודה

¯Ó‡Ók ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk C‡19 כפסק שהובאו ז"ל חכמינו כדברי «¿»»ƒ¿»¿«¬»
הגאולה  זמן בבוא הגלות, בסוף אשר ברמב"ם ÌÈNBÚהלכה Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ
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ז i"gyz'd ,elqk c"i ,glyie zyxt zay

והינּו, נגאלים, הם ּומּיד ּתׁשּובה  עֹוׂשים ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָיׂשראל

כּו', והסּתרים ההעלמֹות ּכל על הּבט ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּדמּבלי

את  מּיד לפעל אפׁשר הּתׁשּובה עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּנה

אי להבין, צרי ּגּופא זה אמנם ְְְִִֵֶַָָָָָָהּגאּולה.

הּקצה, אל הּקצה מן להפ חדא ּברגעא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאפׁשר

ועֹוד  רּום, לעמק יּגיעּו ּתחת עמק מּבחינת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹֹאׁשר

יֹותר. ְְֵַָלמעלה

ּׁשּמברכים Ô·eÈÂב) מה ּבהקּדים ׂשֹוׂש20זה ¿»ְְְְִִֶֶַַָ

ּבניה  ּבקּבּוץ העקרה ותגל ְְֲִִֵֶָָָָָָָּתׂשיׂש

להבין  וצרי ּבׂשמחה, ענין 21לתֹוכּה הלא , ְְְְְְֲִִִִַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּבנים, מּצד הּוא אם 22הּׂשמחה ְְִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּי אי עקרה, ׁשהיא ּומאחר ׂשמחה, ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבנים

להבין  צרי וגם הּׂשמחה. ענין אצלּה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

ׁשהיא  ּדמאחר ּוביּה, מיּניּה סתירה זֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשהרי

ּבניה. ּדקיּבּוץ הענין אצלּה ׁשּי ּכיצד ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָעקרה,

הּגאּלה, נביא יׁשעיהּו, ּׁשאמר מה עלּֿפי ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻויּובן

ילדה  לא עקרה רּני העתידה, הּגאּלה ,23ּבענין ְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָֹֻ

ּבּגמרא  רּני 24ּופרי ילדה ּדלא מּׁשּום ְְְִִִַָָָָָָֹ

ׁשּדֹומה  יׂשראל ּכנסת רּני, ּומׁשּני, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ(ּבתמיהה),

ּכוותייכּו לּגיהּנם ּבנים ילדה ׁשּלא עקרה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלאּׁשה

יׁש ּדהּנה, ּבזה, והענין העֹולם). אּמֹות ְְְְִִֵֵֶָָָָָֻ(ּכמֹו

זה'. ּב'לעּמת ּתֹולדֹות ויׁש ּבקדּׁשה ְְְִִֵֶַָָָֻֻּתֹולדֹות

מּצד  הּנמׁשכֹות הּמּדֹות הם ּבקדּׁשה ְְִִִִֵַַַָָָֻּתֹולדֹות

ׁשּׁשה  לֹו ילדּתי ּכי ּבלאה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָהּבינה,

ּכמֹו25ּבנים  ההתּבֹוננּות, ענין הּוא לאה , ְְְְִִִֵַַָָ

ה"א 26ׁשּכתּוב  הּגדֹולה לאה, הּגדֹולה וׁשם ְְְֵֵֶַַָָָָ

הּמּדֹות, נֹולדֹות ׁשעלֿידּה ּבינה, ּבחינת ְְִִִֶַַַָָָָָּגדֹולה,

אם הּבינה נקראת (ׂשמחה)ׁשּלכן ,27הּבנים ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

הוי' ּבטּוב הוי' ּבגדּלת מתּבֹונן ּדכאׁשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָֻוהינּו,

לאלקּות, ּבאהבה מתעֹורר אזי עּמנּו ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַָָֹוחסּדֹו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ברכות.20) שבע ברכת שלאחרי 21)בנוסח בשיחה (וראה ואילך רצה ע' תרנ"ז בסה"מ תשיש שוש ד"ה ראה לקמן בהבא

מהר"ש  ואדמו"ר ואילך), תתטו ע' ח"ב נ"ך אוה"ת (ראה הצ"צ לאדמו"ר בועליך כי ד"ה על הוא מיוסד שכנראה המאמר

ואילך)). רצט ע' תרל"ד סה"מ ט.22)(ראה קיג, א.23)תהלים נד, א.24)ישעי' יו"ד, כ.25)ברכות ל, כט,26)ויצא שם

ועוד.27)טז. ב. רחצ, חנוכה אוה"ת ב. כט, ויצא תו"ח וראה הבנים. אם ערך הכינוים ערכי שער פרדס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ïk ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓc ,eÈ‰Â ,ÌÈÏ‡‚ Ì‰ „iÓe ‰·eLz¿»ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ«≈«»

'eÎ ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰‰,הגלות בזמן שקיימים הרוחניים והקשיים ««¬»¿∆¿≈ƒ
.‰Ïe‡b‰ ˙‡ „iÓ ÏÚÙÏ ¯LÙ‡ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«¿»∆¿»ƒ¿…ƒ»∆«¿»

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‡Ùeb ‰Ê ÌÓ‡ בשעתא" להיות יכולה תשובה הרי »¿»∆»»ƒ¿»ƒ
חד  במעבר היינו חדא", וברגעא חדא

השאלה: ונשאלת ≈‡CÈוקיצוני,
Ù‡ÔÓ CÙ‰Ï ‡„Á ‡Ú‚¯a ¯L ∆¿»¿ƒ¿»»»«¬…ƒ

¯L‡ ,‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰«»∆∆«»∆¬∆
˙Áz ˜ÓÚ ˙ÈÁaÓ נחות מצב ƒ¿ƒ«…∆««

מאד  ¯Ìeוירוד ˜ÓÚÏ eÚÈbÈ מצב «ƒ¿…∆
מאד, BÈ˙¯גבוה ‰ÏÚÓÏ „BÚÂ¿¿«¿»≈

גובה  היינו רום", "עומק רק לא

גובה  אלא תחת", "עומק שלעומת

בערך  שלא גבוהה רוחנית ורמה

התשובה? לפני שהייתה לנחיתות

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆¿«¿ƒ«
ÌÈÎ¯·nM20NÈNz NBN ∆¿»¿ƒ»ƒ

‰Èa ıea˜a ‰¯˜Ú‰ Ï‚˙Â¿»≈»¬»»¿ƒ»∆»
CÈ¯ˆÂ ,‰ÁÓNa dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿»¿»ƒ

ÔÈ·‰Ï21,:הברכה בנוסח לדייק יש ¿»ƒ
„vÓ ‡e‰ ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ‡Ï‰¬…ƒ¿««ƒ¿»ƒ«

·e˙kL BÓk ,ÌÈa‰22Ì‡ «»ƒ¿∆»≈
‡È‰L ¯Á‡Óe ,‰ÁÓN ÌÈa‰«»ƒ¿≈»≈««∆ƒ
‰È‰iL CiL CÈ‡ ,‰¯˜Ú¬»»≈«»∆ƒ¿∆

‰ÁÓO‰ ÔÈÚ dÏˆ‡ פשר ומה ∆¿»ƒ¿««ƒ¿»
(תשמח) ותגל" תשיש "שוש הברכה

ÔÈ·‰Ïהעקרה?. CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ
,dÈ·e dÈpÈÓ ‰¯È˙Ò BÊ È¯‰L∆¬≈¿ƒ»ƒ≈≈
„ˆÈk ,‰¯˜Ú ‡È‰L ¯Á‡Óc¿≈««∆ƒ¬»»≈«
ıeaÈ˜c ÔÈÚ‰ dÏˆ‡ CiL«»∆¿»»ƒ¿»¿ƒ

‰Èa משמע הברכה מנוסח והרי »∆»
לשמחה?! הגורם הוא בניה" ש"קיבוץ

¯Ó‡M ‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ«∆»«
ÔÈÚa ,‰l‡b‰ ‡È· ,e‰ÈÚLÈ¿«¿»¿ƒ«¿À»¿ƒ¿«
‰¯˜Ú Èp¯ ,‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰«¿À»»¬ƒ»»ƒ¬»»

‰„ÏÈ ‡Ï23CÈ¯Ùe ומקשים , …»»»»ƒ
‡¯Óba24‰„ÏÈ ‡Ïc ÌeMÓ «¿»»ƒ¿…»¿»

(‰‰ÈÓ˙a) Èp¯ שלא משום וכי »ƒƒ¿ƒ»
לרנן? עליה ומתרצים,ÈpLÓeילדה ¿«≈

Ï‡¯NÈ ˙Òk ,Èp¯ על ותשמחי »ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
שאת  Ú˜¯‰כך ‰M‡Ï ‰ÓBcL∆»¿ƒ»¬»»

eÎÈÈ˙ÂÂk Ìp‰ÈbÏ ÌÈa ‰„ÏÈ ‡lL כמותכם˙Bn‡ BÓk) ∆…»¿»»ƒ«≈ƒ…¿»«¿¿À
ÌÏBÚ‰.(להלן שיבואר כפי רצויות, לא לידות שיולדים »»
‰Êa ÔÈÚ‰Â היא,המשמעות האדם בעבודת רצויה לא "לידה" של ¿»ƒ¿»»∆

.'‰Ê ˙nÚÏ'a ˙B„ÏBz LÈÂ ‰M„˜a ˙B„ÏBz LÈ ,‰p‰c¿ƒ≈≈»ƒ¿À»¿≈»ƒ¿À«∆
˙Bcn‰ Ì‰ ‰M„˜a ˙B„ÏBz»ƒ¿À»≈«ƒ

כמבואר ‰BÎLÓp˙הרגשות מהשכל «ƒ¿»
הן  "והמידות ג) (פרק התניא בספר

ודעת  בינה וחכמה ופחדו... ה' אהבת

ומקור  אמהות) (כמו אמות נקראות

חב"ד", תולדות הן המידות כי למדות

בעיקר  היא המידות »vÓƒ„והולדת
Èk ‰‡Ïa ·e˙kL BÓk ,‰Èa‰«ƒ»¿∆»¿≈»ƒ

ÌÈa ‰ML BÏ Èz„ÏÈ25 רמז »«¿ƒƒ»»ƒ
חסד, - (העליונות המידות לששת

שיש  יסוד הוד, נצח, תפארת, גבורה,

האדם) בנפש ‰e‡דוגמתן ‰‡Ï≈»
˙eBa˙‰‰ ÔÈÚ בשכל ƒ¿««ƒ¿¿

המידות, את ¿BÓkה"מולידה"
·e˙kL26,‰‡Ï ‰ÏB„b‰ ÌLÂ ∆»¿≈«¿»≈»

˙ÈÁa ,‰ÏB„b ‡"‰ ‰ÏB„b‰«¿»¿»¿ƒ«
‰Èa הספירות שעשר (כיוון ƒ»

רמוזות  והמידות) (השכל העליונות

התשובה  באגרת כמבואר הוי', בשם

היו"ד  ..." ד): (פרק התניא שבספר

מרמזת  לבד נקודה בחינת שהיא

העלם  בבחינת שהיא יתברך לחכמתו

התפשטות  לבחינת שבאה קודם והסתר

שבאה  ואחר וההבנה... ההשגה וגילוי

ההשגה  וגילוי התפשטות לבחינת

באות  ונרמזת נכללת (בינה)... וההבנה

התפשטות  בחינת לה שיש ה"א

לאורך) וגם על d„ÈŒÏÚLלרוחב... ∆«»»
הבינה ‰Bcn˙,ידי ˙B„ÏB»«ƒ

Ì‡ ‰Èa‰ ˙‡¯˜ ÔÎlL∆»≈ƒ¿≈«ƒ»≈
(‰ÁÓN) ÌÈa‰ המולידה היא כי «»ƒ¿≈»

השכל  תולדות שהם המידות ,27את

˙l„‚a ÔBa˙Ó ¯L‡Îc ,eÈ‰Â¿«¿¿«¬∆ƒ¿≈ƒ¿À«
'ÈÂ‰ מתבונן ‰ÈÂ'וכן ·eËa ¬»»¿¬»»

enÚ BcÒÁÂ ראוי אלה כל שבגלל ¿«¿ƒ»
לקדושֿברוךֿהוא  »¬‡ÈÊלהתקרב

a ¯¯BÚ˙Ó,˙e˜Ï‡Ï ‰·‰‡ ƒ¿≈¿«¬»∆¡…
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eb'ח mik`ln awri glyie

אזי  יתּבר רֹוממּותֹו ּבענין מתּבֹונן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָוכאׁשר

וכן  ופחד, אימה עליו ׁשּנֹופלת ּביראה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמתעֹורר

אהבה  הם (ׁשּכללּותם הּמּדֹות ּבׁשאר ְְֲִִֵֶַַָָָָהּוא

הּתֹולדֹות  ׁשהן מהּבינה, ׁשּנֹולדֹות ְְִִֵֵֶֶַַָָָָויראה)

ּכמֹו הּבחירה, ענין ׁשּיהיה ּבכדי אמנם, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻּדקדּׁשה.

ואת 28ׁשּכתּוב  החּיים את לפני נתּתי ראה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מּדֹות  ּגם יׁשנם לכן ּבחּיים, ּובחרּת גֹו' ְְִִֵֶַַַַַָָָָהּטֹוב

ּובחרּת יהיה ׁשאףֿעלּֿפיֿכן ּכדי זה', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּב'לעּמת

נֹולדֹות  זה' ּד'לעּמת הּמּדֹות וגם ְְִִִֶַַַַַָֻּבחּיים.

ּבענין  מתּבֹונן ּדכאׁשר ּדבינה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָמההתּבֹוננּות

ואהבה  ּבתאוה מתעֹורר אזי כּו', העֹולם ְְְֲֲֲֲִֵֵַַַַָָָָּתענּוגי

את  הּמביאים ּבענינים מתּבֹונן וכאׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָזרה,

לחמֹו יחסר ּפן ּכמֹו אזי 29הּיראה, וכּדֹומה, ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָ

הּמּדֹות  ּבׁשאר כן ּוכמֹו זרה, ּביראה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָנתעֹורר

זרֹות) ויראה אהבה הן (ׁשּכללּותן ְְְֲִֵֶַָָָָָָָהרעֹות

זה'. ּד'לעּמת הּתֹולדֹות והם מהּבינה, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנֹולדֹות

ילדה ׁשּלא ּדכיון ילדה, לא עקרה  רּני ּבנים וזהּו ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשאין  היינּו, העֹולם, ּדאּומֹות ּכוותייהּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹלּגיהּנם

הּוא  הרי זה מּצד הּנה זרֹות, ויראה אהבה ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָלֹו

ְְִָּבׂשמחה.

אׁשר p‰Â‰ג) ּבטּוח ׁשּיהיה לזה להּגיע הּדר ¿ƒ≈ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָ

הּוא  זה', ּד'לעּמת ּתֹולדֹות לֹו יהיּו ְְִִֶַָֹֻלא

ׁשּכתּוב  רּבֹותינּו30מה ואמרּו ,עׂשי בעלי ּכי ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ

למי 31ז"ל  אּלא ּברית ּכֹורתת האּׁשה אין ְְִִִֵֶֶֶַָָָ

ועל  יׂשראל  ּכנסת על קאי ּדאּׁשה ּכלי, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשעׂשאּה

למי  ּברית ׁשּכֹורת מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָּכל

והענין  לאלקּות. ּכלי ׁשּנעׂשה היינּו ּכלי, ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשעׂשאֹו

ּכתיב  ּדהּנה הם 32ּבזה, ׂשרים ׂשרים, חפרּוה ּבאר ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָ

העֹולם,33האבֹות  אבֹות ויעקב, יצחק אברהם , ְְְֲֲִַַָָָָָָָֹ

מעין  הּוא ׁשהּבאר ּדכׁשם ּבאר, החֹופרים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָוהם

הּמֹונעים, הּדברים את מסירים ּדכאׁשר לעילא, מּתּתא ׁשּנֹובע חּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּומקֹור

חֹופרים  האבֹות ּכ ּגדֹול, ּבתקף נֹובע הּוא אזי ּומסּתירים, מעלימים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמכּסים
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טוֿיט.28) ל, יד.29)נצבים נא, ישעי' ה.30)ע"פ נד, ב.31)שם כב, יח.32)סנהדרין כא, א.33)חוקת קנ, זח"ג ראה

ד. סב, חוקת לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C¯a˙È B˙eÓÓB¯ ÔÈÚa ÔBa˙Ó ¯L‡ÎÂ ֿ הקדושֿברוך כמה עד ¿«¬∆ƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈

ונעלה  ונישא רם ‡ÓÈ‰ההוא ÂÈÏÚ ˙ÏÙBpL ‰‡¯Èa ¯¯BÚ˙Ó ÈÊ‡¬«ƒ¿≈¿ƒ¿»∆∆∆»»≈»
„ÁÙÂ,("הרוממות ("יראת הרוממות ‰Bcn˙מפני ¯‡La ‡e‰ ÔÎÂ »««¿≈ƒ¿»«ƒ

‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ Ì‰ Ì˙eÏÏkL) וענפי האהבה ענפי הן המידות ושאר ∆¿»»≈«¬»¿ƒ¿»
ג) פרק בתניא כמבואר היראה,

Ô‰L ,‰Èa‰Ó ˙B„ÏBpL∆»≈«ƒ»∆≈
.‰M„˜c ˙B„ÏBz‰«»ƒ¿À»

ÔÈÚ ‰È‰iL È„Îa ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«
·e˙kL BÓk ,‰¯ÈÁa‰28‰‡¯ «¿ƒ»¿∆»¿≈

˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ EÈÙÏ Èz˙»«ƒ¿»∆∆««ƒ¿∆
ÔÎÏ ,ÌÈiÁa z¯Á·e 'B‚ ·Bh‰«»«¿»««ƒ»≈
'‰Ê ˙nÚÏ'a ˙BcÓ Ìb ÌLÈ∆¿»«ƒƒ¿À«∆
היפך  שהיא אחרא הסיטרא בצד

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Lהקדושה, È„k¿≈∆««ƒ≈
גם  ישנו בקדושה שיש מה שכל למרות

זה' ב'לעומת ∆¿È‰Èƒ‰(להבדיל)
ÌÈiÁa z¯Á·e נדרש אדם אם שכן »«¿»««ƒ

שקולים  שאינם דברים שני בין לבחור

ברור  יתרון יש מהם לאחד אלא ושווים

חופשית. בחירה זו אין »¿Ì‚Âומוכח,
'‰Ê ˙nÚÏ'c ˙Bcn‰ של רגשות «ƒƒ¿À«∆

לא  דברים כלפי וכד' ויראה אהבה

שבו B„ÏB˙רצויים  תהליך באותו »
- הקדושה בצד המידות "נולדות"

¯L‡Îc ,‰È·c ˙eBa˙‰‰Ó≈«ƒ¿¿¿ƒ»¿«¬∆
ושכלו ÔBa˙Óהאדם  ÔÈÚaבמוחו ƒ¿≈¿ƒ¿«

ÈÊ‡ ,'eÎ ÌÏBÚ‰ È‚eÚz«¬≈»»¬«
¯¯BÚ˙Óבליבו‰·‰‡Â ‰Â‡˙a ƒ¿≈¿«¬»¿«¬»

ÌÈÈÚa ÔBa˙Ó ¯L‡ÎÂ ,‰¯Ê»»¿«¬∆ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ
BÓk ,‰‡¯i‰ ˙‡ ÌÈ‡È·n‰«¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿

ומחשבות  הפרנסה ÒÁÈ¯דאגות Ôt∆∆¿«
ÂÓÁÏ29¯¯BÚ˙ ÈÊ‡ ,‰ÓBcÎÂ «¿¿«∆¬«ƒ¿≈

‰¯Ê ‰‡¯Èa רצוי לא BÓÎeפחד , ¿ƒ¿»»»¿
˙BÚ¯‰ ˙Bcn‰ ¯‡La ÔÎ≈ƒ¿»«ƒ»»
‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ Ô‰ Ô˙eÏÏkL)∆¿»»≈«¬»¿ƒ¿»

˙B¯Ê של "ענפים" הן המידות ושאר »
והיראה) «∆B„ÏBpL˙האהבה

˙B„ÏBz‰ Ì‰Â ,‰Èa‰Ó≈«ƒ»¿≈«»
.'‰Ê ˙nÚÏ'cƒ¿À«∆

e‰ÊÂ הגמרא בדברי הפנימי הפירוש ¿∆
הפסוק  ÏÈ„‰על ‡Ï ‰¯˜Ú Èp»̄ƒ¬»»…»»»

ייתכן  איך השאלה נשאלה ולכאורה

גורם  יהיו הלידה וחוסר שהעקרות

אלא, e‰ÈÈ˙ÂÂkלשמחה? Ìp‰ÈbÏ ÌÈa ‰„ÏÈ ‡lL ÔÂÈÎc¿≈»∆…»¿»»ƒ«≈ƒ…¿»«¿
BÏ ÔÈ‡L ,eÈÈ‰ ,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡c'ה את העובד ‡‰·‰לאדם ¿»»«¿∆≈«¬»

˙B¯Ê ‰‡¯ÈÂ,'ה ויראת ה' אהבת רק "מולידים" ושכלו מוחו ‰p‰אלא ¿ƒ¿»»ƒ≈
.‰ÁÓNa ‡e‰ È¯‰ ‰Ê „vÓƒ«∆¬≈¿ƒ¿»

‰ÊÏ ÚÈb‰Ï C¯c‰ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«∆∆¿«ƒ«¿∆
eÈ‰È ‡Ï ¯L‡ ÁeËa ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬∆…ƒ¿
,'‰Ê ˙nÚÏ'c ˙B„ÏBz BÏ»ƒ¿À«∆
לידי  להגיע שלא לוודא הדרך כלומר,

ובלתי  זרים לדברים ויראה אהבה

רק  ויעורר "יוליד" והשכל רצויים,

ה' ויראת ה' אהבת של חיוביים רגשות

e˙kL·וכד' ‰Ó ‡e‰30Èk «∆»ƒ
CÈNÚ CÈÏÚ· לפי שמו, צבאות ה' …¬«ƒ…«ƒ

שהאדון  כיון הוא הכתוב פירוש פשוטו

הקב"ה  הוא ישראל כנסת של והבעלים

הדרש  ולפי כנגדו. יעמוד e¯Ó‡Âמי ,¿»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯31‰M‡‰ ÔÈ‡ «≈«≈»ƒ»
˙È¯a ˙˙¯Bk נאמנות ‡l‡של ∆∆¿ƒ∆»

ÈÏk d‡NÚL ÈÓÏ("בועליך"), ¿ƒ∆¬»»¿ƒ
Ï‡¯NÈ ˙Òk ÏÚ È‡˜ ‰M‡c¿ƒ»»≈«¿∆∆ƒ¿»≈

כללי Á‡Â„באופן „Á‡ Ïk ÏÚÂ¿«»∆»¿∆»
Ï‡¯NiÓ,פרטי BkL¯˙באופן ƒƒ¿»≈∆≈

˙È¯a והתמסרות נאמנות ÈÓÏשל ¿ƒ¿ƒ
ÈÏk B‡NÚL ֿ הקדושֿברוך הוא ∆¬»¿ƒ

עושיך"), ("בועליך ¿»‰eÈÈהוא
.˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ‰NÚpL∆«¬»¿ƒ∆¡…

‰Êa ÔÈÚ‰Â,'ה p‰c‰בעבודת ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
·È˙k32,ÌÈ¯N ‰e¯ÙÁ ¯‡a ¿ƒ¿≈¬»»»ƒ

˙B·‡‰ Ì‰ ÌÈ¯N33Ì‰¯·‡ , »ƒ≈»»«¿»»
,ÌÏBÚ‰ ˙B·‡ ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈƒ¿»¿«¬…¬»»
ÌLÎc ,¯‡a ÌÈ¯ÙBÁ‰ Ì‰Â¿≈«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
¯B˜Óe ÔÈÚÓ ‡e‰ ¯‡a‰L∆«¿≈«¿»¿
‡ÏÈÚÏ ‡zzÓ Ú·BpL ÌÈiÁ«ƒ∆≈«ƒ«»¿≈»

למעלה, ÌÈ¯ÈÒÓמלמטה ¯L‡Îc¿«¬∆¿ƒƒ
,ÌÈÚBn‰ ÌÈ¯·c‰ ˙‡∆«¿»ƒ«¿ƒ
ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ ÌÈqÎÓ¿«ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ

המים, נביעת ‰e‡את ÈÊ‡,המעיין ¬«
המים  ÏB„b,מקור Û˜˙a Ú·B≈«¿…∆»

Ck- ברוחניות ‰‡·B˙גם »»»
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ט i"gyz'd ,elqk c"i ,glyie zyxt zay

א  האּבן זאל ער מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבאר

ענין  וזהּו אלקּות. אין גיׁשמאק א אּון ְְְְֱִִִֶֶַַַֹקוועל

קּיּום  ּדהּנה, ּבקדּׁשה. חּיּות לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֶַַָֻהּכלי,

מצות  ּבדר חּיּות, ּבלי ּגם להיֹות אפׁשר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָהּמצוֹות

מלּמדה  ּבטבע 34אנׁשים ׁשהּוא מי ּוכמֹו , ְְְֲִִֶֶַָָָֻ

ּבעניני  חּיּות לֹו אין טבעֹו ׁשּמּצד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַהּקרירּות,

 ֿ לא מצֹות ּומקּים מרע, סר הּוא ולכן ְְְֲִֵֵֵַַָָָֹּתאוֹות,

ּומצֹותֿעׂשה  הּוא 35ּתעׂשה הּמצֹות קּיּום אבל , ְְֲֲֲִִִֵֶַַָ

להיֹות  אפׁשר כן ּוכמֹו ּכלל. חּיּות ׁשּום ְְְְְִִֵֶַָָּבלי

ּומעׂשה  ּכן, ׁשּנתחּנ לפי הּמצֹות את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּמקּים

ׁש ּבידיו, ׁשּום אבֹותיו ּבלי הּוא הּמצֹות קּיּום אז ְְְֲִִִֶַָָָָ

עד  הּמצוה ּבהּדּור חסר ולכן ּכלל, ְְְְִִֵֵַַַָָָָחּיּות

ׁשהּוא  ּוכמֹו הּמצוה. ּבעּקר  ּגם חסר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּלפעמים

הּתפּלה, ּבעבֹודת ּגם הּוא ּכן הּמצֹות ְְְֲִִִֵַַַַַָּבקּיּום

עד  ּכלל , חּיּות ׁשּום ּבלי ּתהיה ׁשּתפ ּלתֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָׁשאפׁשר 

אֹומר, הּוא מזמֹור  איזה לׁשּכח יכֹול ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשּלפעמים

ולּבֹו ּבלבד  בׂשפתיו רק הּוא ׁשּתפּלתֹו לפי ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָוהינּו

.זי טּוט אים מיט וואס ניט ווייס ער עּמֹו, ִִִִִֵֶַָּבל

מאיר  ׁשּבּתֹורה אף הּנה הּתֹורה, ּבלּמּוד ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָואפּלּו

לּמּוד  להיֹות אפׁשר מּכלֿמקֹום, איןֿסֹוף, ְְִִִֵֶָָָאֹור

הּוא  לּמּודֹו וכל  ּדקדּׁשה , חּיּות ׁשּום ּבלי ְְְִִִַַָָָֻהּתֹורה

אבל  ההרּגל, מּצד אֹו ּבטבעֹו מתמיד ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָלפי

ׁשּלֹומד  ּכיון ּכלל, (ּדקדּׁשה) חּיּות ׁשּום לֹו ְְִֵֵֵֶַָָָֻאין

ׁשל  ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ׁשהּתֹורה וׁשֹוכח ְְְִֵֶֶַַָָָָּתֹורה

מּכלֿמקֹום, ּתֹורה, ׁשּלֹומד ּדאף והינּו ְְְִֵֶַַַָָָָָהּקּב"ה,

נֹותן  על לׁשּכח  יכֹול ּגּופא הּלּמּוד ְְִִִֵַַַַָָֹּבׁשעת

והּכלי  הּבאר ענין להיֹות צרי ולזה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּתֹורה.

ּבקּיּום  ׁשהעבֹודה האבֹות, עלֿידי ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָׁשּנעׂשה

ּבחּיּות  ּתהיה הּתֹורה ּובלּמּוד ּבתפּלה ְְְְְִִִִִֶַַַָָהּמצֹות,

ֱִֹאלקית.

‰p‰Â ּבעבֹודת הּוא לקדּׁשה ּכלי ׁשּיהיה ּבעצמֹו לפעל לזה הּמסּגל הּזמן ¿ƒ≈ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻ

ּבאּפֹו נׁשמה יהיה ׁשּלא ּבעצמֹו לפעל הּוא הּתפּלה ּדענין 36הּתפּלה, ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ¯‡a ÌÈ¯ÙBÁ הדברים את ממנו ומסירים ¿ƒ¿≈¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

נשמתו, על ומסתירים ‡המכסים Ôe‡ ÏÚÂÂ˜ ‡ Ôa‡‰ Ï‡Ê ¯Ú∆»»¿«¿∆«
˙e˜Ï‡ ÔÈ‡ ˜‡ÓLÈ‚.באלוקות ונועם עונג לו ÔÈÚשיהיה e‰ÊÂ ƒ¿«ƒ¡…¿∆ƒ¿«

ÈÏk‰ שענייני דבר של פירושו לאלוקות כלי להיות הופך אדם כאשר «¿ƒ
בו  ומתחברים מתלבשים האלוקות

היינו, eiÁ˙כראוי, BÏ LiL∆≈«
‰M„˜a לאלוקות כלי אינו אם ואילו ƒ¿À»

בפנימיות  בו חודרים לא קדושה ענייני

בחיות. בהם עוסק לא ≈p‰c¿ƒ‰,והוא
˙BÂˆn‰ Ìei˜ בפועל¯LÙ‡ ƒ«ƒ¿∆¿»

eiÁ˙,יכול  ÈÏa Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ«
‰„nÏÓ ÌÈL‡ ˙ÂˆÓ C¯„a34 ¿∆∆ƒ¿«¬»ƒ¿À»»

האנשים  במצות אלא שלם בלב לא

אותו, e‰L‡המלמדים ÈÓ BÓÎe¿ƒ∆
BÚ·Ë „vnL ,˙e¯È¯w‰ Ú·Ëa¿∆««¿ƒ∆ƒ«ƒ¿

התלהבות  חסר eiÁ˙הוא BÏ ÔÈ‡≈«
¯Ò ‡e‰ ÔÎÏÂ ,˙BÂ‡z ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈«¬¿»≈»
Œ‡Ï ˙BˆÓ Ìi˜Óe ,Ú¯Ó≈»¿«≈ƒ¿…

‰NÚŒ˙BˆÓe ‰NÚz35,בפועל «¬∆ƒ¿¬≈
ÈÏa ‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ Ï·‡¬»ƒ«ƒ¿¿ƒ
ÔÎ BÓÎe .ÏÏk ˙eiÁ ÌeL«¿»¿≈

¯LÙ‡ יכול˙‡ Ìi˜nL ˙BÈ‰Ï ∆¿»ƒ¿∆¿«≈∆
,Ôk CpÁ˙pL ÈÙÏ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«≈≈
Ê‡L ,ÂÈ„Èa ÂÈ˙B·‡ ‰NÚÓe«¬≈¬»¿»»∆»

‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ה רגל מתוך ƒ«ƒ¿
ÔÎÏÂ ,ÏÏk ˙eiÁ ÌeL ÈÏa¿ƒ«¿»¿»≈
חיות  חסר המצוות שקיום מאחר

את  מקיים הוא אם גם הרי והתלהבות,

זאת  בכל בפועל, ≈«ÒÁ¯המצוות
ÌÈÓÚÙlL „Ú ‰Âˆn‰ ¯ec‰a¿ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿»ƒ
BÓÎe .‰Âˆn‰ ¯wÚa Ìb ¯ÒÁ»≈«¿ƒ««ƒ¿»¿

˙Bˆn‰ Ìei˜a ‡e‰L שהעדר ∆¿ƒ«ƒ¿
גדול  חסרון הוא והחמימות החיות

B·Úa„˙ביותר  Ìb ‡e‰ Ôk≈««¬«
¯LÙ‡L ,‰lÙz‰ יתכן «¿ƒ»∆∆¿»

ÌeL ÈÏa ‰È‰z B˙lÙzL∆¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒ
„Ú ,ÏÏk ˙eiÁ כך כדי «¿»«

ÌÈÓÚÙlL אבל מתפלל אמנם הוא ∆ƒ¿»ƒ
הרי  חיות חסרת היא שהתפילה מאחר

BÓÊÓ¯הוא  ‰ÊÈ‡ ÁkLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿…«≈∆ƒ¿
¯ÓB‡ ‡e‰ הוא היכן לזכור ולא ≈

בתפילה, ÈÙÏעומד eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÂÈ˙ÙN· ˜¯ ‡e‰ B˙lÙzL∆¿ƒ»«ƒ¿»»

CÈÊ ËeË ÌÈ‡ ËÈÓ Ò‡ÂÂ ËÈ ÒÈÈÂÂ ¯Ú ,BnÚ Ïa BaÏÂ „·Ïaƒ¿«¿ƒ«ƒ∆≈ƒ»ƒƒƒ
אתו. נעשה מה יודע איננו ‡Ûהוא ‰p‰ ,‰¯Bz‰ „enÏa elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ«»ƒ≈«

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ¯È‡Ó ‰¯BzaL שהלימוד מחייב התורה אור ולכאורה ∆«»≈ƒ≈
ובהתלהבות, בחיות ‡LÙ¯יהיה ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ויכול„enÏ ˙BÈ‰Ï ƒ»»∆¿»ƒ¿ƒ

˙eiÁ ÌeL ÈÏa ‰¯Bz‰«»¿ƒ«
ÈÙÏ ‡e‰ B„enÏ ÏÎÂ ,‰M„˜cƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ

BÚ·Ëa „ÈÓ˙Ó ‡e‰L ואיננו ∆«¿ƒ¿ƒ¿
ללמוד  כדי יצרו על להתגבר ‡Bזקוק

BÏ ÔÈ‡ Ï·‡ ,Ïb¯‰‰ „vÓƒ««∆¿≈¬»≈
,ÏÏk (‰M„˜c) ˙eiÁ ÌeL«ƒ¿À»¿»
חיות  חסר הוא שהלימוד לכך והסיבה

- Bz¯‰היא „ÓBlL ÔÂÈk≈»∆≈»
B˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰L ÁÎBLÂ¿≈«∆«»ƒ»¿»
eÈ‰Â ,‰"aw‰ ÏL BBˆ¯e¿∆«»»¿«¿
ŒÏkÓ ,‰¯Bz „ÓBlL Û‡c¿«∆≈»ƒ»
‡Ùeb „enl‰ ˙ÚLa ,ÌB˜Ó»ƒ¿««ƒ»
.‰¯Bz‰ Ô˙B ÏÚ ÁkLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿…««≈«»
¯‡a‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÏÂ¿»∆»ƒƒ¿ƒ¿««¿≈
את  ומעכבים המונעים הדברים הסרת

יעלו  שהמים שכדי כשם החיות

אותם  ולגלות לחפור יש מלמטה

ÈÏk‰Â באדם יחדרו הקדושה שענייני ¿«¿ƒ
דבר  פנימית, ŒÏÚבצורה ‰NÚpL∆«¬»«

·‡‰ È„È˙B ובזכותם שבכוחם ¿≈»»
כך, לידי מגיע «¬«∆B·Ú‰L„‰האדם

‰lÙ˙a ,˙Bˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ»
˙eiÁa ‰È‰z ‰¯Bz‰ „enÏ·e¿ƒ«»ƒ¿∆¿«

.˙È˜Ï‡¡…ƒ
‰ÊÏ ÏbÒn‰ ÔÓf‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿««¿À»»∆
ÈÏk ‰È‰iL BÓˆÚa ÏÚÙÏƒ¿…¿«¿∆ƒ¿∆¿ƒ
˙„B·Úa ‡e‰ ‰M„˜Ïƒ¿À»«¬«
‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈÚc ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ»
‰È‰È ‡lL BÓˆÚa ÏÚÙÏƒ¿…¿«¿∆…ƒ¿∆

Bt‡a ‰ÓL36„·Ïa:כתוב ¿»»¿«ƒ¿«
נשמה  אשר האדם מן לכם "חידלו

ואמרו  הוא". נחשב במה כי באפו

אלא  ּבמה תקרי "אל ז"ל: ֶַחכמינו

שקודם  בחסידות ומבואר ָָּבמה".

גבוהה, ּבמה כמו נחשב האדם ָָהתפילה
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eb'י mik`ln awri glyie

והּתפּלה  ּבפנימּיּות, ּתאיר ׁשהּנׁשמה אּלא ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָּבלבד,

נאמר  ׁשעלֿזה הּיֹום, ּכל לעבֹודת יסֹוד 37היא ְֱֲִֶֶֶַַַַַָ

ּובקּיּום  הּתֹורה ּבלּמּוד לדרּכֹו, הל ְְְְְֲִִַַַַָָֹויעקב

ּדעהּו ּדרכי ּובכל ׁשעלֿידי 38הּמצֹות, והינּו, , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

עניניו  ּכל אׁשר לאלקּות, ּכלי נעׂשה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹהּתפּלה

ּכׁשם  והּנה, ּדקדּׁשה. ּבחּיּות יהיּו הּיֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֻׁשּבמׁש

עץ  ׁשל ּגלם ׁשּלֹוקחים ּבגׁשמּיּות, ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹׁשּבעׂשּית

ב' להיֹות צריכים ּכלי, מּמּנּו ועֹוׂשים מּתכת ְְְְִִִִִִֶֶֶַאֹו

מּבפנים, וחקיקה מּבחּוץ חקיקה ְְֲֲִִִִִִִִַַָָָענינים,

מּבחּו הענינים ׁשהחקיקה את להסיר היא ץ ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָ

מבלּבלים  ּובמילא לכלי, נצרכים ׁשאינם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבּגלם

לּכלי, ּׁשּצרי מה רק וׁשּיּׁשאר הּכלי, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלעׂשּית

ּגם  להי ֹות צריכה אזי מּבחּוץ  החקיקה ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָּולאחרי

הּנה  קּבּול, ּכלי ׁשּיהיה ּכדי מּבפנים ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָהחקיקה

הּוא  ׁשענינּה הּתפּלה ּבעבֹודת ּגם הּוא כן ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּכמֹו

ב' ּכן ּגם ּבזה יׁש לאלקּות, ּכלי יהיה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהאדם

מּבפנים, וחקיקה מּבחּוץ ּדחקיקה ְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָָהענינים

מקֹומֹות  ּבכּמה הּוא 39וכּמבאר מּבחּוץ ׁשחקיקה ְְְְֲִִֶַַַָָָֹ

והינּו עריצים, לזּמר ׁשענינם ּדזמרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּבפסּוקי

ּדכאׁשר  הזרֹות, הּתאוֹות ּכל את ולכרֹות ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָלהסיר

ּכלי  ׁשּיהיה איֿאפׁשר זרֹות, ּתאוֹות ּבֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָיׁשנן

ּבפסּוקי  הּזרֹות הּתאוֹות הסרת ּולאחרי ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָֻלקדּׁשה,

קריאתֿׁשמע  ּדברכֹות העבֹודה ּבאה ְְְְְְֲִִִַַָָָָָּדזמרה,

ׁשעלֿידּה ׁשמֹונהֿעׂשרה, עד ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּוקריאתֿׁשמע

לקדּׁשה. ּכלי ׁשּיהיה מּבפנים החקיקה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֻנעׂשית

ׁשפיכת  ענין ׁשהּוא לׁשמֹונהֿעׂשרה ּבא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָואחרּֿכ

אמצעּיֹות  ּברכֹות י"ב ׁשם יׁש ולכן ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָהּנפׁש,

אחר  ּבמקֹום ּומבאר צרכיו, על 40ּדבּקׁשת ְְְְֵַַַַָָָָָֹ

על 41הּפסּוק  ּבעּקר לבּקׁש ׁשּצרי ּתפּלה, ואני ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּלמעלה  החּסרֹון יתמּלאּו42מּלּוי ועלֿידיֿזה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
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ועוד.37) פצ"ו. תרל"ז וככה המשך וראה ב. לב, ויצא – הכתוב ו.38)לשון ג, ד.39)משלי מז, בחוקותי לקו"ת ראה

רנח.40) ע' עטר"ת רסה. ע' תרע"ח סה"מ ד.41)ראה קט, קח,42)תהלים ואילך. סע"ד יט, להה"מ תורה אור גם ראה

ועוד. ואילך. ג'צח ע' ח) (כרך תשא אוה"ת ד. קטו, ואילך. סע"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישותו  את מבטל האדם התפילה עבודת ידי ועל וישות, גאווה על המורה

חיצוני  כדבר "באפו" רק איננה הנשמה ואז לאלוקות ומתחבר ומתקרב

קטנה  ‰È‡שהשפעתו ‰lÙz‰Â ,˙eiÓÈÙa ¯È‡z ‰ÓLp‰L ‡l‡∆»∆«¿»»»ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ
¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ,ÌBi‰ Ïk ˙„B·ÚÏ „BÒÈ37 ויצא פרשת בסיום ¿«¬«»«∆«∆∆¡«

אור  [=שהוא לבן, עם הפגישה שלאחר

שהייתה  העליון", "לובן הנקרא סוף אין

התפילה  עבודת היינו הבוקר], בהשכמת

לאור  שיצא במאמר גם שנתבאר (כפי

ביאור  עם ויצא לפרשת מלכות" ב"דבר

אזי, אפשר) ‰CÏבדרך ·˜ÚÈÂ¿«¬…»«
,Bk¯„Ï כל של העבודה סדר וזהו ¿«¿

ההתקרבות  שלאחר ויום יום בכל יהודי

התפילה  בעבודת לקדושֿברוךֿהוא

היום  בעבודת לעסוק לדרכו הולך

Ìei˜·e ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ
e‰Úc EÈÎ¯c ÏÎ·e ,˙Bˆn‰38 «ƒ¿¿»¿»∆»≈

(דרכיך, החולין בענייני גם ה' את לדעת

לפי  כראוי יהיו הם שאף שלך) הדרכים

שמים, ולשם ŒÏÚLהתורה ,eÈ‰Â¿«¿∆«
‰NÚ ‰lÙz‰ È„È האדםÈÏk ¿≈«¿ƒ»«¬∆¿ƒ

ÂÈÈÚ Ïk ¯L‡ ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…¬∆»ƒ¿»»
eÈ‰È ÌBi‰ CLÓaL מלאים ∆¿∆∆«ƒ¿

M„˜c‰.וחדורים  ˙eiÁa¿«ƒ¿À»
ÈÏk ˙iNÚaL ÌLk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆«¬ƒ«¿ƒ
ÌÏb ÌÈÁ˜BlL ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆¿ƒ…∆

מעובד  לא גולמי ‡Bחומר ıÚ ÏL∆≈
,ÈÏk epnÓ ÌÈNBÚÂ ˙ÎzÓ«∆∆¿ƒƒ∆¿ƒ
,ÌÈÈÚ '· ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ

‰˜È˜Á וגילוף ıeÁaÓעיבוד ¬ƒ»ƒ«
ÌÈÙaÓלחומר ‰˜È˜ÁÂ בתוך «¬ƒ»ƒƒ¿ƒ

ıeÁaÓהחומר, ‰˜È˜Á‰L∆«¬ƒ»ƒ«
‡˙מטרתה ¯ÈÒ‰Ï ‡È‰ƒ¿»ƒ∆

ÌÏbaL ÌÈÈÚ‰ הגולמי החומר »ƒ¿»ƒ∆«…∆
,ÈÏÎÏ ÌÈÎ¯ˆ ÌÈ‡L∆≈»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

ÌÈÏaÏ·Ó ‡ÏÈÓ·e ומפריעים ¿≈»¿«¿¿ƒ
ÈÏk‰ ˙iNÚÏ,הרצוי¯‡MiLÂ «¬ƒ««¿ƒ¿∆ƒ»≈

È¯Á‡Ïe ,ÈÏkÏ CÈ¯vM ‰Ó ˜«̄«∆»ƒ«¿ƒ¿«¬≈
‰ÎÈ¯ˆ ÈÊ‡ ıeÁaÓ ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»ƒ«¬«¿ƒ»

‰˜È˜Á‰ Ìb ˙BÈ‰Ï העיבוד ƒ¿««¬ƒ»
ליצור ÌÈÙaÓוהגילוף  מנת על ƒƒ¿ƒ

חלל  ÈÏkבכלי ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ
‡e‰ dÈÚL ‰lÙz‰ ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ ,Ïeaƒ̃ƒ≈¿≈««¬««¿ƒ»∆ƒ¿»»

˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ‰È‰È Ì„‡‰L,בפנימיות בו יחדרו האלוקות LÈוענייני ∆»»»ƒ¿∆¿ƒ∆¡…≈
,ÌÈÙaÓ ‰˜È˜ÁÂ ıeÁaÓ ‰˜È˜Ác ÌÈÈÚ‰ '· Ôk Ìb ‰Êa»∆«≈»ƒ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ««¬ƒ»ƒƒ¿ƒ

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nÎÂ39ıeÁaÓ ‰˜È˜ÁL להסרת המקבילה ¿«¿…»¿«»¿∆¬ƒ»ƒ«
ראוי  כלי ליצור מנת על והמפריעים המיותרים È˜eÒÙaהדברים ‡e‰ƒ¿≈

ÌÈˆÈ¯Ú ¯nÊÏ ÌÈÚL ‰¯ÓÊc¿ƒ¿»∆ƒ¿»»¿«≈»ƒƒ
"פסוקי  המושג של הפשוט הפירוש

לכך  יש אך שירה פסוקי הוא דזמרה"

זמירה  של במובן נוספת משמעות גם

"עזי  הפסוק על רש"י כפירוש וחיתוך

לא  "לשון הים): (בשירת וזמרת"

ה), כה, (ישעיה עריצים זמיר תזמור.

וכריתה, כסוח  ÈÒ‰Ï¯לשון eÈ‰Â¿«¿¿»ƒ
˙BÂ‡z‰ Ïk ˙‡ ˙B¯ÎÏÂ¿ƒ¿∆»««¬
Ba ÔLÈ ¯L‡Îc ,˙B¯Ê‰«»¿«¬∆∆¿»
¯LÙ‡ŒÈ‡ ,˙B¯Ê ˙BÂ‡z«¬»ƒ∆¿»
È¯Á‡Ïe ,‰M„˜Ï ÈÏk ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿À»¿«¬≈
È˜eÒÙa ˙B¯f‰ ˙BÂ‡z‰ ˙¯Ò‰¬»«««¬«»ƒ¿≈
‰„B·Ú‰ ‰‡a ,‰¯ÓÊc¿ƒ¿»»»»¬»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙BÎ¯·c¿ƒ¿¿ƒ«¿«
Œ‰BÓL „Ú ÚÓLŒ˙‡È¯˜e¿ƒ«¿««¿∆
˙ÈNÚ d„ÈŒÏÚL ,‰¯NÚ∆¿≈∆«»»«¬≈

ÌÈÙaÓ ‰˜È˜Á‰ התעוררות «¬ƒ»ƒƒ¿ƒ
לאלוקות  האדם של והתקרבות

Œ¯Á‡Â .‰M„˜Ï ÈÏk ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿À»¿««
‡e‰L ‰¯NÚŒ‰BÓLÏ ‡a Ck»»ƒ¿∆∆¿≈∆

LÙp‰ ˙ÎÈÙL ÔÈÚ לגבי ככתוב ƒ¿«¿ƒ««∆∆
הנביא  שמואל אם חנה ֵתפילת

ה'", לפני נפשי את ≈«¿ÔÎÏÂ"ואשפוך
ÌL LÈעשרה שמונה È"·בתפילת ≈»

˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a"חונן (מ"אתה ¿»∆¿»ƒ
תפלה") "שומע סוף »«»¿Lw·c˙עד

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Óe ,ÂÈÎ¯ˆ40 ¿»»¿…»¿»«≈
˜eÒt‰ ÏÚ41‰lÙz È‡Â ««»«¬ƒ¿ƒ»

למעלה, גם קיים התפילה שעניין

היינו  העליונות בספירות כביכול,

'מקבל' הוא שעניינה המלכות שספירת

שלמעלה מהספירות ממנה,[=קליטה]

וכו', וגבורה חסד המידות הם

את  לה לתת ומתחננת 'מתפללת'

מתפלל  האדם כאשר גם וכך מחסורה

הצרכים  בקשת על (רק) לחשוב לו אל

אלא, ÏÚÓlL‰שלו ÔB¯qÁ‰ ÈelÓ ÏÚ ¯wÚa Lw·Ï CÈ¯vL42, ∆»ƒ¿«≈¿ƒ»«ƒ«ƒ»∆¿«¿»
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יי i"gyz'd ,elqk c"i ,glyie zyxt zay

עלינּו ּבר רפאנּו, ּבגׁשמּיּות, צרכיו ּגם ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָּבמילא

ּבנּסח  ּתּקנּום אּלּו ּבּקׁשֹות הּנה הּברכֹות, ְְְְִִֵֵַַַָָָֻּוׁשאר

ּבעצם  לֹו נֹוגע הענין אׁשר מֹורה ׁשּזה ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָקצר,

ענין  אֹודֹות מדּבר הּוא ּדכאׁשר נפׁשֹו, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָּפנימּיּות

זה  אין אבל לֹו ׁשחסר אפּלּו אֹו לֹו חסר ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשאינֹו

הּוא  אזי נפׁשֹו, ּפנימּיּות ּבעצם ּכ ּכל אליו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָנֹוגע

ּבהסּברת  ּובין הענין ּבהקּדמת ּבין ּבענין, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָמארי

ּבעצם  נֹוגע הענין ּכאׁשר אבל הּדבר, ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּגּוף

נפׁשֹו, קצרים.ּפנימּיּות ּדברים מדּבר הּוא אזי ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ

ׁשּלכן  לאלקּות, ּכלי ׁשּנעׂשה לפי הּוא זה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹוכל

ׁשּנֹוגע  ּבאפן ׁשּלמעלה החּסרֹון מּלּוי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמבּקׁש

קדם  ׁשאֹומרים וזהּו נפׁשֹו. ּבעצם הענין ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלֹו

גו' חסּד ּברב ואני הּפסּוקים ואני 43הּתפּלה ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָֹ

האבֹות 44תפּלתי  ג' ּכנגד ׁשהם ּברב 45, ואני , ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ואני  יצחק , ּכנגד ּביראת אברהם, ּכנגד ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָחסּד

ּבחיר  יעקב ּכנגד רצֹון עת גֹו' ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹּתפּלתי

ועׂשּיית 46ׁשּבאבֹות  הּבאר ׁשענין לפי והינּו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

הּוא  הּתפּלה) עבֹודת (ׁשעלֿידי לאלקּות ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָֹהּכלי

לעיל  ּׁשּנתּבאר מה ּגם וזהּו ּכּנ"ל. האבֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבכח

ׁשעלֿידי  ּוראינה, צאינה ּבפרּוׁש א) ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ(סעיף

העבֹודה  אפן ׁשּזֹוהי מּמציאּותֹו, ְְֲִִִִֶֶַָָָֹהּיציאה

ׁשּלמעלה  הּגּלּוי ּגם לֹו נמׁש צאן, ְְְְִִִִֶַַַַָָֹּדבחינת

לבחינת  ּגם ּכלי ׁשּנעׂשה והינּו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָמהׁשּתלׁשלּות,

ׁשּזֹוהי  מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹהאלקּות

ּכמֹו האבֹות, עלֿידי ׁשּנמׁשכת ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָההמׁשכה

ּבזכּות 47ׁשּכתּוב  ההרים, על מדּלג גֹו' ּדֹודי קֹול ְְִִִֵֶֶַַָָ

האבֹות  אּלּו ענין 48ההרים נעׂשה ׁשעלֿידם , ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה האֹור ׁשּנמׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּדּלּוג,

ּדּלּוג. ְִֶֶּבדר

ּׁשּכתּוב e‰ÊÂד) מה ּכן על 49ּגם חתן ּכמׂשֹוׂש ¿∆ְִֵֶַַַָָָ

יׁש, ּפעמים ב' הּוא יׂשיׂש ,אלקי עלי יׂשיׂש ּכתר,ּכּלה ּבגימטרּיא ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ז"ל  חכמינּו ׁשאמרּו מּמה יֹותר נעלה ענין לכל 50והּוא להנחיל הּקּב"ה עתיד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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,e‡Ù¯ ,˙eiÓL‚a ÂÈÎ¯ˆ Ìb ‡ÏÈÓa e‡lÓ˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«¿¿≈»«¿»»¿«¿ƒ¿»≈

,˙BÎ¯a‰ ¯‡Le eÈÏÚ C¯a צרכיו בקשת הן אלו, שבקשות ומאחר »≈»≈¿»«¿»
באות  כביכול, למעלה, הצרכים מילוי על הבקשות והן כפשוטו האדם של

- הנפש שפיכת fL‰מתוך ,¯ˆ˜ Áqa Ìewz el‡ ˙BLwa ‰p‰ƒ≈«»≈ƒ¿¿À«»»∆∆
BÏ Ú‚B ÔÈÚ‰ ¯L‡ ‰¯BÓ∆¬∆»ƒ¿»≈«

,BLÙ ˙eiÓÈt ÌˆÚa טבע כי ¿∆∆¿ƒƒ«¿
הוא  a„Ó¯האדם ‡e‰ ¯L‡Îc¿«¬∆¿«≈

B‡ BÏ ¯ÒÁ BÈ‡L ÔÈÚ ˙B„B‡ƒ¿»∆≈»≈
‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡ BÏ ¯ÒÁL elÙ‡¬ƒ∆»≈¬»≈∆
ÌˆÚa Ck Ïk ÂÈÏ‡ Ú‚B≈«≈»»»¿∆∆
‡e‰ ÈÊ‡ ,BLÙ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«¿¬«

,ÔÈÚa CÈ¯‡Ó היא והאריכות «¬ƒ»ƒ¿»
- ‰ÔÈÚכפולה ˙Óc˜‰a ÔÈa≈¿«¿»«»ƒ¿»

Ï·‡ ,¯·c‰ Ûeb ˙¯aÒ‰a ÔÈ·e≈¿«¿»««»»¬»
ÌˆÚa Ú‚B ÔÈÚ‰ ¯L‡k«¬∆»ƒ¿»≈«¿∆∆
‡e‰ ÈÊ‡ ,BLÙ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«¿¬«

ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈ¯·c ¯a„Ó שמבטאים ¿«≈¿»ƒ¿»ƒ
הבקשה  של העיקרית הנקודה את

בעוד  הנפש מפנימיות הנובעת

להיות  יכולה דברים סטייה שבאריכות

העניין. ונקודת Ê‰מעיקר ÏÎÂ הגורם ¿»∆
כך  כל נעלית לדרגה מגיע שאדם לכך

ÈÏk ‰NÚpL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆«¬»¿ƒ
˙e˜Ï‡Ï בענייני חיות לו ויש ∆¡…

כנ"ל, ÏÚאלוקות, Lw·Ó ÔÎlL∆»≈¿«≈«
ÔÙ‡a ‰ÏÚÓlL ÔB¯qÁ‰ ÈelÓƒ«ƒ»∆¿«¿»¿…∆
.BLÙ ÌˆÚa ÔÈÚ‰ BÏ Ú‚BpL∆≈«»ƒ¿»¿∆∆«¿
‰lÙz‰ Ì„˜ ÌÈ¯ÓB‡L e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ…∆«¿ƒ»
EcÒÁ ·¯a È‡Â ÌÈ˜eÒt‰«¿ƒ«¬ƒ¿…«¿¿

'Â‚43 היכל אל אשתחווה ביתך אבא

ביראתך  ˙È˙lÙקדשך È‡Â44 לך «¬ƒ¿ƒ»ƒ
ענני  חסדך ברוב אלוקים רצון עת ה'

ישעך, הם Ì‰Lבאמת אלה פסוקים ∆≈
˙B·‡‰ '‚ „‚k45·¯a È‡Â , ¿∆∆»»«¬ƒ¿…

Ì‰¯·‡ „‚k EcÒÁ את שעבד «¿¿¿∆∆«¿»»
ה', ובאהבת החסד במידת ה'

˜ÁˆÈ „‚k E˙‡¯Èa את שעבד ¿ƒ¿»∆¿∆∆ƒ¿»
ה', וביראת הגבורה במידת È‡Â«¬ƒה'

„‚k ÔBˆ¯ ˙Ú 'B‚ È˙lÙz¿ƒ»ƒ≈»¿∆∆
˙B·‡aL ¯ÈÁa ·˜ÚÈ46 ומפני «¬…¿ƒ∆»»

שבאבות") ("בחיר המיוחדת מעלתו

ברצון, מתקבלת ÈÙÏתפילתו eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
¯‡a‰ ÔÈÚL הרוחנית שמשמעותה ∆ƒ¿»«¿≈

ה' מעבודת ומעכבים המונעים הדברים הסרת ‰ÈÏkהיא ˙ÈiNÚÂ«¬ƒ««¿ƒ
,˙B·‡‰ ÁÎa ‡e‰ (‰lÙz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL) ˙e˜Ï‡Ï∆¡…∆«¿≈¬««¿ƒ»¿…«»»

.Ï"pk««
‰È‡ˆ Le¯Ùa (‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿∆»
‰‡Èˆi‰ È„ÈŒÏÚL ,‰È‡¯e¿∆»∆«¿≈«¿ƒ»

B˙e‡ÈˆnÓ כל על וויתור תוך ƒ¿ƒ
האישיים, ‡ÔÙהעניינים È‰BfL∆ƒ…∆

CLÓ ,Ô‡ˆ ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«…ƒ¿»
‰ÏÚÓlL Èelb‰ Ìb BÏ««ƒ∆¿«¿»

zL‰Ó˙eÏLÏ,לעיל כמבואר ≈ƒ¿«¿¿
Ìb ÈÏk ‰NÚpL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬»¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»¡…∆¿«¿»
È‰BfL ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆ƒ
È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆ƒ¿∆∆«¿≈

·e˙kL BÓk ,˙B·‡‰47ÏB˜ »»¿∆»
,ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ‚l„Ó 'B‚ È„Bcƒ¿«≈«∆»ƒ
˙B·‡‰ el‡ ÌÈ¯‰‰ ˙eÎÊa48 ƒ¿∆»ƒ≈»»

"קול  הפסוק על ז"ל חכמינו כדברי

ההרים  על מדלג בא זה הנה דודי

 ֿ שהקדושֿברוך הגבעות" על מקפץ

יציאת  של הקץ את ומיהר דילג הוא

בזכות  ההרים, על "מדלג – מצרים

בזכות  הגבעות על מקפץ אבות;

- ובענייננו על Ì„ÈŒÏÚLאמהות", ∆«»»
האבות  שלושת ÔÈÚידי ‰NÚ«¬∆ƒ¿«

¯B‡‰ CLÓpL ,‚elc‰«ƒ∆ƒ¿»»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

‚elc C¯„a הסדר לפי שלא ¿∆∆ƒ
שבתוך  האור המשכת של וההדרגה

השתלשלות. סדר של הגדרים

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ („49 ¿∆«≈«∆»
NÈNÈ ‰lk ÏÚ Ô˙Á NBNÓkƒ¿»»««»»ƒ
'· ‡e‰ NÈNÈ ,CÈ˜Ï‡ CÈÏÚ»«ƒ¡…»ƒ»ƒ

LÈ ÌÈÓÚt,(310)‡i¯ËÓÈ‚a ¿»ƒ≈¿ƒ«¿ƒ»
¯˙k שלמעלה הכתר והרי ,(620) ∆∆

על  מורה העליונות הספירות מעשר

השתלשלות  מסדר שלמעלה בחינה

‰nÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿»«¬∆≈ƒ«
Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡L50„È˙Ú ∆»¿¬»≈«»ƒ
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רק  ׁשהּוא  עֹולמֹות , (י"ש) ש"י וצּדיק ְִִֶַַַָצּדיק

היינּו ּדכתר, ּדכתר,מחצה הּתחּתֹונה מחצה ְְְְֱֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבינה  קנה חכמה קנה ענין ּפעמים 51והּוא ב' , ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ

ש"י  ּבגימטרּיא ב'52קנה יׂשיׂש, נאמר וכאן , ְְְְֱִִִֵֶַַָָָ

ּדכתר, העליֹונה ּבחינה ּגם ׁשּנמׁש יׁש, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּפעמים

מּסדר  ׁשּלמעלה ּגּלּוי ׁשּזהּו הּכתר, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָּפנימּיּות

ּכּלה  על חתן ּכמ ׂשֹוׂש נאמר ועלֿזה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָהׁשּתלׁשלּות.

ּדיׂשיׂש הּגּלּוי ׁשּיהיה ׁשּבכדי ,אלקי עלי ְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשיׂש

ׁשּלמעלה  ּגּלּוי ׁשהּוא י"ש, ּפעמים ְְְִִֶֶַָָב'

מּלמּטה  העבֹודה להיֹות צריכה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָמהׁשּתלׁשלּות,

צאן, ּבחינת מּמציאּותֹו, יציאה ׁשל ּבאפן ְְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹלמעלה

ּבדר ׁשהּוא ּתׂשיׂש, ׂשֹוׂש ּׁשּנאמר מה ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּזהּו

הּגּלּוי  נמׁש ועלֿידיֿזה למעלה, מּלמּטה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעלּיה

ׁשּכתּוב  מה ּכן ּגם וזהּו גֹו'. עלי והּוא 53ּדיׂשיׂש ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשעלֿידי  והינּו גֹו', יׂשיׂש מחּפתֹו יֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכחתן

ויֹוצא  עניניו ּכל את וכֹורת ׁשּׁשֹובר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָעבֹודתֹו

האֹור  ּגּלּוי ּגם לֹו ונמׁש ּכלי נעׂשה אזי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָמהם,

רּני  וזהּו יׂשיׂש. ּבחינת מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּלמעלה

ּבנים  ילדה ׁשּלא זה ׁשּמּצד ילדה, לא ְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹעקרה

נעׂשים  אזי זה', ּד'לעּמת הּתֹולדֹות ׁשהם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻלּגיהּנם,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּדקדּׁשה, ּתֹולדֹות 54אצלֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָֻ

(יראה  ירּוׁשלים נתמּלאה ולא קם, זה נֹופל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּזה

אם 55ׁשלם  ּכי רּני, ולכן צֹור, ׁשל מחרּבנּה אּלא  ( ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻ

ׁשּכתּוב  מה ּכן ּגם וזהּו ׂשמחה. ּבכל 56הּבנים ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבוא"ו  לֹו ּוקרי ּבאל"ף, לא ּכתיב צר, לֹו ,57צרתם ְְְְִִֶָָָָָָֹ

ּבאל"ף  ולא ּדהׁשּתלׁשלּות, הּגּלּוי הּוא ּבוא"ו ְְְְְְְִִֶַַָָֹלֹו

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה הּגּלּוי ּבכל 58הּוא וזהּו , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

ּדיׂשראל  עקתא מטא לעילא להתם וגֹו', ,59צרתם ְְְְְְִֵֵַָָָָָָָָָָ

מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ּבאל"ף לא ּבבחינת מּגיע הּמצר, מן עבֹודתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹּדעלֿידי

ּבהׁשּתלׁשלּות, ּגם זה ּגּלּוי ּבעבֹודה ונמׁש הּוא כן  ּוכמֹו ּבוא"ו. לֹו ּבחינת ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

לא  ילדה, לא זה', ּד'לעּמת ּתֹולדֹות לֹו יהיּו ׁשּלא ּבעצמֹו ׁשּפֹועל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻּדעלֿידיֿזה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÓÏBÚ (˘"È) È"˘ ˜ÈcˆÂ עדיין אבל ביותר נעלית בחינה זו שגם ¿«ƒ»

כיוון השתלשלות, מסדר למעלה נחשבת אחתe‰L‡לא פעם רק ¯˜"יש" ∆«
¯˙Îc ‰BzÁz‰ ‰ˆÁÓ eÈÈ‰ ,¯˙Îc ‰ˆÁÓ שיש הכתר חיצוניות ∆¡»¿∆∆«¿∆¡»««¿»¿∆∆

ספירת  שראשיתן בספירות שתחילתו השתלשלות לסדר (מסוימת) שייכות לה

הבינה, וספירת ÔÈÚהחכמה ‡e‰Â¿ƒ¿«
‰Èa ‰˜ ‰ÓÎÁ ‰˜51'· , ¿≈»¿»¿≈ƒ»

‡i¯ËÓÈ‚a (155) ‰˜ ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈¿ƒ«¿ƒ»
È"˘52,(310)¯Ó‡ Ô‡ÎÂ¿»∆¡«

LÈ ÌÈÓÚt '· ,NÈNÈ בגימטרייא »ƒ¿»ƒ≈
משום, ממנו מחצית רק ולא שלם כתר

‰BÈÏÚ‰ ‰ÈÁa Ìb CLÓpL∆ƒ¿««¿ƒ»»∆¿»
e‰fL ,¯˙k‰ ˙eiÓÈt ,¯˙Îc¿∆∆¿ƒƒ«∆∆∆∆
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL Èelbƒ∆¿«¿»ƒ≈∆

.˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿
Ô˙Á NBNÓk ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«ƒ¿»»
,CÈ˜Ï‡ CÈÏÚ NÈNÈ ‰lk ÏÚ««»»ƒ»«ƒ¡…»ƒ
NÈNÈc Èelb‰ ‰È‰iL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿»ƒ
Èelb ‡e‰L ,˘"È ÌÈÓÚt '·¿»ƒ∆ƒ
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»
ÏL ÔÙ‡a ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿…∆∆
˙ÈÁa ,B˙e‡ÈˆnÓ ‰‡ÈˆÈ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ«
NBN ¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL ,Ô‡…̂∆∆«∆∆¡«

NÈNz בניה בקבוץ העקרה ותגל »ƒ
בשמחה, C¯„aלתוכה ‡e‰L∆¿∆∆

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰iÏÚ היינו ¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»
ותגל, תשיש מצידה »¿ŒÏÚÂשהעקרה

NÈNÈc Èelb‰ CLÓ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
'B‚ CÈÏÚ להמשכה עד מלמעלה »«ƒ

השתלשלות. מסדר שלמעלה והתגלות

·e˙kL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ53 ¿∆«≈«∆»
B˙tÁÓ ‡ˆBÈ Ô˙Ák ‡e‰Â¿∆»»≈≈À»

'B‚ NÈNÈ יש הזה הפסוק את שגם »ƒ
- דומה במשמעות ¿»¿eÈ‰Âלפרש

¯·BML B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»∆≈
ÂÈÈÚ Ïk ˙‡ ˙¯BÎÂ וגדרי ¿≈∆»ƒ¿»»

שלו  האישיים והרצונות מציאותו

ÈÏk ‰NÚ ÈÊ‡ ,Ì‰Ó ‡ˆBÈÂ¿≈≈∆¬««¬∆¿ƒ
¯B‡‰ Èelb Ìb BÏ CLÓÂ¿ƒ¿»«ƒ»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
‰¯˜Ú Èp¯ e‰ÊÂ .NÈNÈ ˙ÈÁa¿ƒ«»ƒ¿∆»ƒ¬»»
‡lL ‰Ê „vnL ,‰„ÏÈ ‡Ï…»»»∆ƒ«∆∆…

'‰Ê ˙nÚÏ'c ˙B„ÏBz‰ Ì‰L ,Ìp‰ÈbÏ ÌÈa ‰„ÏÈ אהבה שהם »¿»»ƒ«≈ƒ…∆≈«»ƒ¿À«∆
לעיל, כמבואר רצויים, בלתי דברים כלפי ‡ˆBÏויראה ÌÈNÚ ÈÊ‡¬««¬ƒ∆¿

‰M„˜c ˙B„ÏBz,לקדושֿברוךֿהוא ויראה אהבה Ó‡Ók¯שהם »ƒ¿À»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯54 ה (צד ביעקב האמור הפסוק (צד על ועשו קדושה) «≈«

- יאמץ" מלאום "ולאום זה') ה'לעומת

‡ÏÂ ,Ì˜ ‰Ê ÏÙB ‰fLk¿∆∆≈∆»¿…
‰‡¯È) ÌÈÏLe¯È ‰‡lÓ˙ƒ¿«¿»¿»«ƒƒ¿»

ÌÏL55ÏL da¯ÁÓ ‡l‡ ( »≈∆»≈À¿»»∆
ÌÈa‰ Ì‡ Èk ,Èp¯ ÔÎÏÂ ,¯Bˆ¿»≈»ƒƒ≈«»ƒ

.‰ÁÓN¿≈»
·e˙kL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ56 ¿∆«≈«∆»

‡Ï ·È˙k ,¯ˆ BÏ Ì˙¯ˆ ÏÎa¿»»»»»¿ƒ…
Â"‡Âa BÏ È¯˜e ,Û"Ï‡a57, ¿»∆¿ƒ¿»

Èelb‰ ‡e‰ Â"‡Âa BÏ¿»«ƒ
˙eÏLÏzL‰c שהיא) הוי"ו ("כי ¿ƒ¿«¿¿

ההמשכה  על מורה ארוכה) אות

התשובה  אגרת למטה", מלמעלה

פ"ד) התניא Û"Ï‡aשבספר ‡ÏÂ¿…¿»∆
‰ÏÚÓlL Èelb‰ ‡e‰«ƒ∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó58 אל"ף האות כי ≈ƒ¿«¿¿
שלמעלה  כללית התגלות נחשבת

אותיות  והיא הפרטיות מהאותיות

מגילוי, שלמעלה ÏÎa"פלא" e‰ÊÂ¿∆¿»
‡ÏÈÚÏ Ì˙‰Ï ,'B‚Â Ì˙¯»̂»»¿¿»»¿≈»

Ï‡¯NÈc ‡˙˜Ú ‡ËÓ59 לשם »»«¿»¿ƒ¿»≈ְָ

ישראל, של צרתם מגיעה למעלה

B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚc האדם של ¿«¿≈¬»
עבודה  היינו הצרות, ÔÓƒלמרות

‡Ï ˙ÈÁ·a ÚÈbÓ ,¯ˆn‰«≈««ƒ«ƒ¿ƒ«…
‰ÏÚÓlL Û"Ï‡a¿»∆∆¿«¿»
Èelb CLÓÂ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿ƒ¿»ƒ
˙ÈÁa ,˙eÏLÏzL‰a Ìb ‰Ê∆«¿ƒ¿«¿¿¿ƒ«
‡e‰ ÔÎ BÓÎe .Â"‡Âa BÏ¿»¿≈
ÏÚBtL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚc ‰„B·Úa«¬»¿«¿≈∆∆≈
BÏ eÈ‰È ‡lL BÓˆÚa¿«¿∆…ƒ¿

,'‰Ê ˙nÚÏ'c ˙B„ÏBz והוא »ƒ¿À«∆
עקרה  Ï‡בבחינת ,‰„ÏÈ ‡Ï…»»»…
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ּכיון 60זרּועה  ּבקדּׁשה, ּתֹולדֹות אצלֹו נעׂשים אזי , ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֻ

הּגּלּוי  לֹו ׁשּנמׁש ועד לאלקּות, ּכלי ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה

ותגל  ּתׂשיׂש ׂשֹוׂש וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

 ֿ ּדעלֿידי ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָהעקרה

נעׂשה  זה', ּד'לעּמת ּבתֹולדֹות עקרה ׁשהיא ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָֻזה

ּבׂשמחה. לתֹוכּה ּדקדּׁשה ּבניה ְְְְִִִֶָָָָָֻקּבּוץ

וׁשפחה e‰ÊÂה) ועבד צאן וחמֹור ׁשֹור לי ויהי ¿∆ְְְְֲִִִֶֶַַָֹ

ּכל  אצל להיֹות יכֹול זה ׁשענין ְְִִֵֶֶֶָָָגֹו',

הּגלּות  ּבזמן ׁשּגם והינּו, מּיׂשראל, ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחד

עׂשּית  עלֿידי הּנה והסּתר, ההעלם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹותקף

עניניו, מּכל הּיציאה ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּתׁשּובה,

עלֿידי  ׁשּבאה צאן, ּבבחינת העבֹודה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּזֹוהי

אזי  וׁשפחה, עבד ּבבחינת על ּדקּבלת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהעבֹודה

הּגאּולה, אֹור את ׁשּממׁשיכים נגאלים, ְְְִִִִִֶֶַַַָָמּיד

מל זה חמֹור וחמֹור, ׁשֹור לי ויהי ענין ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַׁשּזהּו

ׁשּזהּו חמֹור, על ורֹוכב עני ׁשּנאמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּמׁשיח,

נאמר  עליו ּבּבקר 61החמֹור אברהם וּיׁשּכם ְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּוא  ראׁשֹון (ּגֹואל ּבמׁשה וכן חמֹורֹו, את ְְֲֲִֵֵֶֶַַֹֹוּיחבׁש

אחרֹון  ּכתיב 62ּגֹואל החמֹור,63) על וּירּכיבם ְְֲֲִִֵֵַַַַַ

על  ורֹוכב  עני ּבֹו ׁשּנאמר מׁשיח ׁשּביאת ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָוהינּו

ּדוּיחבֹוׁש העבֹודה הקּדמת עלֿידי היא ְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָחמֹור

ׁשחֹוב  החמֹור, על וּירּכיבם חמֹורֹו הּגּוף את חמר הּוא חמֹורֹו על ורֹוכב ,64ׁש ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹ

אֹויס  זיי מאכט (ער חמרּיים יהיּו ׁשּלא הענינים, מּכל החמרּיּות את ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומבּטל

מּגיע  ועלֿידיֿזה ּומזּככים, מבררים ּגׁשמּיים ּדברים אם ּכי חמרּיים), ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻענינים

ּבסדר  ּגם לֹו נמׁש ּומּׁשם הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלבחינת

ּבהרחבה  ּפרנסה רפּואה, הענינים, ּבכל צרכיו ּבבּקׁשת למּטה ְְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָָָָהׁשּתלׁשלּות

הׁשּתלׁשלּות  מּסדר ׁשּלמעלה האֹור למּטה ׁשּנמׁש ועד וקּימא, חּיא ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוזרעא

ּבימינּו. ּבמהרה לגאלנּו ׁשּיבֹוא צדקנּו, מׁשיח עלֿידי לבֹוא, ּדלעתיד ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּגּלּויים
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‰Úe¯Ê60,רצויים לא ו"צמיחה" "תולדות" ללא היינו ‡ÈÊלמעליותא, ¿»¬«

ÈÏk ‰NÚpL ÔÂÈk ,‰M„˜a ˙B„ÏBz BÏˆ‡ ÌÈNÚ«¬ƒ∆¿»ƒ¿À»≈»∆«¬»¿ƒ
.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL Èelb‰ BÏ CLÓpL „ÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿«∆ƒ¿««ƒ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a ‰¯˜Ú‰ Ï‚˙Â NÈNz NBN e‰ÊÂ¿∆»ƒ¿»≈»¬»»¿ƒ»∆»¿»

‡È‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚc ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿«¿≈∆∆ƒ
Ú˙nÚÏ'c ˙B„ÏB˙a ‰¯˜¬»»¿»ƒ¿À«

‰Èa ıea˜ ‰NÚ ,'‰Ê∆«¬∆ƒ»∆»
.‰ÁÓNa dÎB˙Ï ‰M„˜cƒ¿À»¿»¿ƒ¿»

¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏ È‰ÈÂ e‰ÊÂ (‰¿∆«¿ƒƒ«¬
ÔÈÚL ,'B‚ ‰ÁÙLÂ „·ÚÂ Ô‡…̂¿∆∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»
„Á‡ Ïk Ïˆ‡ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»ƒ¿≈∆»∆»
ÌbL ,eÈ‰Â ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈¿«¿∆«
ÌÏÚ‰‰ Û˜˙Â ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»¿…∆«∆¿≈
˙iNÚ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,¯zÒ‰Â¿∆¿≈ƒ≈«¿≈¬ƒ«
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰·eLz‰«¿»∆ƒ¿«
È‰BfL ,ÂÈÈÚ ÏkÓ ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒ»ƒ¿»»∆ƒ
‰‡aL ,Ô‡ˆ ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«…∆»»
ÏÚ ˙Ïa˜c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿«»«…

‰ÁÙLÂ „·Ú ˙ÈÁ·a כמבואר ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿»
בהרחבה  ÌÈÏ‡‚,לעיל „iÓ ÈÊ‡ ,¬«ƒ«ƒ¿»ƒ

¯B‡ ˙‡ ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ∆
ÈÏ È‰ÈÂ ÔÈÚ e‰fL ,‰Ïe‡b‰«¿»∆∆ƒ¿««¿ƒƒ
CÏÓ ‰Ê ¯BÓÁ ,¯BÓÁÂ ¯BL«¬¬∆∆∆
·ÎB¯Â ÈÚ ¯Ó‡pL ,ÁÈLn‰«»ƒ«∆∆¡«»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ¯BÓÁ‰ e‰fL ,¯BÓÁ ÏÚ«¬∆∆«¬»»

¯Ó‡61¯˜aa Ì‰¯·‡ ÌkLiÂ ∆¡«««¿≈«¿»»«…∆
‰LÓa ÔÎÂ ,B¯BÓÁ ˙‡ L·ÁiÂ««¬…∆¬¿≈¿…∆
Ï‡Bb ‡e‰ ÔBL‡¯ Ï‡Bb)≈ƒ≈

ÔB¯Á‡62·È˙k (63Ì·Èk¯iÂ «¬¿ƒ««¿ƒ≈
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ּכיון 60זרּועה  ּבקדּׁשה, ּתֹולדֹות אצלֹו נעׂשים אזי , ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֻ

הּגּלּוי  לֹו ׁשּנמׁש ועד לאלקּות, ּכלי ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה

ותגל  ּתׂשיׂש ׂשֹוׂש וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

 ֿ ּדעלֿידי ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָהעקרה

נעׂשה  זה', ּד'לעּמת ּבתֹולדֹות עקרה ׁשהיא ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָֻזה

ּבׂשמחה. לתֹוכּה ּדקדּׁשה ּבניה ְְְְִִִֶָָָָָֻקּבּוץ

וׁשפחה e‰ÊÂה) ועבד צאן וחמֹור ׁשֹור לי ויהי ¿∆ְְְְֲִִִֶֶַַָֹ

ּכל  אצל להיֹות יכֹול זה ׁשענין ְְִִֵֶֶֶָָָגֹו',

הּגלּות  ּבזמן ׁשּגם והינּו, מּיׂשראל, ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחד

עׂשּית  עלֿידי הּנה והסּתר, ההעלם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹותקף

עניניו, מּכל הּיציאה ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּתׁשּובה,

עלֿידי  ׁשּבאה צאן, ּבבחינת העבֹודה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּזֹוהי

אזי  וׁשפחה, עבד ּבבחינת על ּדקּבלת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהעבֹודה

הּגאּולה, אֹור את ׁשּממׁשיכים נגאלים, ְְְִִִִִֶֶַַַָָמּיד

מל זה חמֹור וחמֹור, ׁשֹור לי ויהי ענין ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַׁשּזהּו

ׁשּזהּו חמֹור, על ורֹוכב עני ׁשּנאמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּמׁשיח,

נאמר  עליו ּבּבקר 61החמֹור אברהם וּיׁשּכם ְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּוא  ראׁשֹון (ּגֹואל ּבמׁשה וכן חמֹורֹו, את ְְֲֲִֵֵֶֶַַֹֹוּיחבׁש

אחרֹון  ּכתיב 62ּגֹואל החמֹור,63) על וּירּכיבם ְְֲֲִִֵֵַַַַַ

על  ורֹוכב  עני ּבֹו ׁשּנאמר מׁשיח ׁשּביאת ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָוהינּו

ּדוּיחבֹוׁש העבֹודה הקּדמת עלֿידי היא ְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָחמֹור

ׁשחֹוב  החמֹור, על וּירּכיבם חמֹורֹו הּגּוף את חמר הּוא חמֹורֹו על ורֹוכב ,64ׁש ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹ

אֹויס  זיי מאכט (ער חמרּיים יהיּו ׁשּלא הענינים, מּכל החמרּיּות את ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומבּטל

מּגיע  ועלֿידיֿזה ּומזּככים, מבררים ּגׁשמּיים ּדברים אם ּכי חמרּיים), ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻענינים

ּבסדר  ּגם לֹו נמׁש ּומּׁשם הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלבחינת

ּבהרחבה  ּפרנסה רפּואה, הענינים, ּבכל צרכיו ּבבּקׁשת למּטה ְְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָָָָהׁשּתלׁשלּות

הׁשּתלׁשלּות  מּסדר ׁשּלמעלה האֹור למּטה ׁשּנמׁש ועד וקּימא, חּיא ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוזרעא

ּבימינּו. ּבמהרה לגאלנּו ׁשּיבֹוא צדקנּו, מׁשיח עלֿידי לבֹוא, ּדלעתיד ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּגּלּויים
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הּגּלּוי  לֹו ׁשּנמׁש ועד לאלקּות, ּכלי ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה

ותגל  ּתׂשיׂש ׂשֹוׂש וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

 ֿ ּדעלֿידי ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָהעקרה

נעׂשה  זה', ּד'לעּמת ּבתֹולדֹות עקרה ׁשהיא ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָֻזה

ּבׂשמחה. לתֹוכּה ּדקדּׁשה ּבניה ְְְְִִִֶָָָָָֻקּבּוץ

וׁשפחה e‰ÊÂה) ועבד צאן וחמֹור ׁשֹור לי ויהי ¿∆ְְְְֲִִִֶֶַַָֹ

ּכל  אצל להיֹות יכֹול זה ׁשענין ְְִִֵֶֶֶָָָגֹו',

הּגלּות  ּבזמן ׁשּגם והינּו, מּיׂשראל, ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחד

עׂשּית  עלֿידי הּנה והסּתר, ההעלם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹותקף

עניניו, מּכל הּיציאה ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּתׁשּובה,

עלֿידי  ׁשּבאה צאן, ּבבחינת העבֹודה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּזֹוהי

אזי  וׁשפחה, עבד ּבבחינת על ּדקּבלת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהעבֹודה

הּגאּולה, אֹור את ׁשּממׁשיכים נגאלים, ְְְִִִִִֶֶַַַָָמּיד

מל זה חמֹור וחמֹור, ׁשֹור לי ויהי ענין ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַׁשּזהּו

ׁשּזהּו חמֹור, על ורֹוכב עני ׁשּנאמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּמׁשיח,

נאמר  עליו ּבּבקר 61החמֹור אברהם וּיׁשּכם ְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּוא  ראׁשֹון (ּגֹואל ּבמׁשה וכן חמֹורֹו, את ְְֲֲִֵֵֶֶַַֹֹוּיחבׁש

אחרֹון  ּכתיב 62ּגֹואל החמֹור,63) על וּירּכיבם ְְֲֲִִֵֵַַַַַ

על  ורֹוכב  עני ּבֹו ׁשּנאמר מׁשיח ׁשּביאת ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָוהינּו

ּדוּיחבֹוׁש העבֹודה הקּדמת עלֿידי היא ְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָחמֹור

ׁשחֹוב  החמֹור, על וּירּכיבם חמֹורֹו הּגּוף את חמר הּוא חמֹורֹו על ורֹוכב ,64ׁש ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹ

אֹויס  זיי מאכט (ער חמרּיים יהיּו ׁשּלא הענינים, מּכל החמרּיּות את ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומבּטל

מּגיע  ועלֿידיֿזה ּומזּככים, מבררים ּגׁשמּיים ּדברים אם ּכי חמרּיים), ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻענינים

ּבסדר  ּגם לֹו נמׁש ּומּׁשם הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלבחינת

ּבהרחבה  ּפרנסה רפּואה, הענינים, ּבכל צרכיו ּבבּקׁשת למּטה ְְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָָָָהׁשּתלׁשלּות

הׁשּתלׁשלּות  מּסדר ׁשּלמעלה האֹור למּטה ׁשּנמׁש ועד וקּימא, חּיא ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוזרעא

ּבימינּו. ּבמהרה לגאלנּו ׁשּיבֹוא צדקנּו, מׁשיח עלֿידי לבֹוא, ּדלעתיד ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּגּלּויים
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עד  הטבעיים מידותיו ושינוי הגוף

שהיה  כפי ה', עובד יהיה עצמו שהגוף

והביא  החמור על שרכב משה בימי

זיכוך  ג) העולם. חומריות בתוך קדושה

לקדושה  הופך עצמו שהוא עד הגוף

כאשר  המשיח בימות שיהיה כפי
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והגבלה, eÏ‡‚Ïמדידה ‡B·iL∆»¿»√≈
.eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

גם השכל אנושי ואפילו השכל דנפש הבהמית, מכריחים, צו טראכטען גוט.
ממכתב ב' כסלו, תש"כ
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c"i ,glyie zyxt zay .c"qa
.g"nyz'd elqk

‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰
¯L‡ רּנה ּגילה וכּלה חתן וׂשמחה ׂשׂשֹון ּברא ¬∆ְְְִִִַָָָָָָָָָ

ׁשלֹום  ואחוה אהבה וחדוה ְְְְֲִֶַַָָָָָּדיצה

מֹוריֿוחמי 1ורעּות  ּכבֹודֿקדּׁשת ּבזה ּומדּיק , ְְְְְִִֵֵֶַַָָֻ

ּכסלו  ּבי"ד ׁשּנאמר ּכסלו לי"ד ּבּמאמר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָאדמֹו"ר

ׁשנה  נ"ט לפני הּמאמר) ּבכֹותרת ׁשּכתּוב ,2(ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

וׂשמחה" "ׂשׂשֹון מקּדים לּמה להבין ְְְְְִִִִַָָָָָָּדצרי

והּׂשמחה  הּׂשׂשֹון עּקר ּכל והרי וכּלה", ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָל"חתן

ּבסּיּום  ׁשאֹומרים ּוכמֹו והּכּלה, החתן ּבׁשביל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהם

ּכנסח  (אֹו הּכּלה" עם חתן "מׂשּמח ְְְִֵַַַַַַָָָָָֹהּברכה

אחרת  וכּלה").3ּברכה חתן "מׂשּמח ְְְֵֶֶַַַַָָָָָ

¯‡·Óe"וׂשמחה "ׂשׂשֹון ׁשּמקּדים ּדזה ּבזה, ¿»≈ְְְְִִֶֶֶַָָָ

ׁשהּׂשׂשֹון  מּׁשּום הּוא וכּלה", ְְִֶַַָָָָל"חתן

ׁשּמתקּבצים  זה עצם מחמת הּוא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָוהּׂשמחה

ּובפרט  ּביחד, מּיׂשראל אנׁשים ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָהרּבה

קּיּום  ּובעניני ּתֹורה ּבעניני לעסק ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹּכׁשּמתקּבצים

להתחּזק  טֹובֹות החלטֹות לעׂשֹות אֹו ְְְְֲִִֵַַַַָהּמצֹות

רעהּו את ׁש"איׁש ּובאפן ּומצֹות, הּתֹורה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹּבקּיּום

חזק  יאמר ּולאחיו ּד"אהבה 4יעזרּו ּובאפן , ְְְֲֲֲִֶַַַָָָֹֹֹ

יׂשראל, אחדּות ׁשל ּבאפן ורעּות", וׁשלֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹאחוה

הכי  וׂשמחה" ל"ׂשׂשֹון ּגֹורם ּגּופא זה ְְְֲֲִִֵֵֶָָָהרי

ּב'ׁשנת  ּבמיחד ׁשּזהּו ּבזה, להֹוסיף ויׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻנעלים.

גו' העם" את ּד"הקהל ּבאפן ועלֿידי 5הקהל', . ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּב"חתן  ּגם וׂשמחה" "ׂשׂשֹון ּפֹועלים יׂשראל, ׁשּבאחדּות זֹו נפלאה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמעלה

העליֹונ  וכּלה" ּב"חתן ּגם וׂשמחה" "ׂשׂשֹון ׁשּפֹועלים ועד ׁשהם וכּלה", ים, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

יׂשראל  למנהג הּטעם ּגם ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש יׂשראל. ּוכנסת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

החּפה  ּביֹום ּובצדקה ּתֹורה ּבדברי מרּבים והּכּלה ּבעניני 6ׁשהחתן מרּבים וגם , ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
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טו dgnye oeyy `xa xy`

זֹו ׁשּבברכה עּקרית הכי הּתפּלה ּכֹולל ,7ּתפּלה, ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ

ּובחּוצֹות  יהּודה ּבערי יּׁשמע אלקינּו ה' ְְְְֱִֵֵֵַָָָָֹמהרה

וקֹול  חתן קֹול ׂשמחה וקֹול ׂשׂשֹון קֹול ְְְְִִָָָָָָירּוׁשלים,

ּבׂשמחת  ההתועדּות מעלת ּתכן זהּו ּכי כו', ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָֹּכּלה

עניני  עבּור יחד מתקּבצים ׁשאז וכּלה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָחתן

ּתֹורה  ה'עּמּודים': (ּבׁשלׁשת ּומצֹותיה ְְִִִֶֶַַָָָָהּתֹורה

ּבני  ׁשל זֹו ׁשהתועדּות ּובפרט ּוצדקה). ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָעבֹודה

ּבּה ׁשּיׁש וכּלה, חתן ּבׂשמחת היא יחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל

ּבאֹותֹו ׁשּנאמר  ּבּמאמר וכּמבאר מיחדת, ְְְְֱֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻמעלה

לאחריֿזה  ׁשעֹות (ּכּמה הּנהנה 9ׁש"ּכל 8יֹום ְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנּתנה  לּתֹורה זֹוכה ּומׂשּמחֹו, חתן ְְְְִִֶֶַַַָָָָֻמּסעּדת

נאמרּו ּבחתן ׁשּגם מּׁשּום קֹולֹות", ְֲִִֶֶֶֶַַָָָּבחמּׁשה

חתן  קֹול ׂשמחה, וקֹול ׂשׂשֹון (קֹול קֹולֹות ְְֲִִָָָָָחמּׁשה

גו' קֹול ּכּלה, אׁשר 10וקֹול מּובן ׁשּמּזה ,( ְֲִֶֶֶַָָ

ולכן  מיחדת. מעלה ּבּה יׁש זֹו וכּנּוס ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻהתועדּות

 ֿ הּקדֹוׁש ׁשּלמעלה, וכּלה ּבחתן לפעל ּבכחּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹיׁש

ּתֹוספת  ּבהם ׁשּיהיה יׂשראל, ּוכנסת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָּברּוֿהּוא

וכּו'. ְְִָׂשמחה

ÌÓ‡ ׁשּמקׁשה (ּכמֹו להבין צרי עדין »¿»ְְְֲִִִֶֶַַָָ

הּוא  זֹו מצוה ּבסעּדת ּדהעּקר ְְְֲִִִַַַָָָָֻּבּמאמר),

הּוא  הּׂשמחה ועּקר וכּלה, החתן את ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָלׂשּמח

"אׁשר  והוהֿליּהֿלמימר וכּלה, החתן את ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלׂשּמח

עׂשרת  מזּכיר היה ואחרּֿכ וכּלה" חתן ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָּברא

ּבזה  ּומבאר ׂשמחה. ׁשל היה 11הּדברים ׁשּכן , ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּברא  הּנבראים, התהּוּות ּבסדר ּכי ּבריאתן, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָסדר

ּת וׂשמחה" "ׂשׂשֹון חּלה הּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא ְְְִִַָָָָָ

(ׁשּברא  הּדבר וטעם וכּלה". "חתן ְְְֶַַַַַַָָָָָָָָואחרּֿכ

ׁשהחתן  ּכדי ּבּמאמר, מבאר וכּלה") "חתן ואחרּֿכ וׂשמחה" "ׂשׂשֹון ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּתחּלה

וכּלה  חתן ּדענין ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש וׂשמחה. ּבׂשׂשֹון ׁשרּויין יהיּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוכּלה

ּומקּבל' מׁשּפיע 'ּיחּוד אפׁשר ׁשּיהיה ּובכדי ּומקּבל', מׁשּפיע 'ּיחּוד ענין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּוא

ּגדר  ּפֹורצת ׂשמחה ּכי הּׂשמחה, עלֿידי הּוא הפכים) ּברא 12(ׁשהם ולכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּומקּבל. מׁשּפיע וכּלה", "חתן ואחרּֿכ ּגדר, הּפֹורצת וׂשמחה" "ׂשׂשֹון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּתחּלה
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יֿיא.7) לג, ירמי' ואילך).8)ע"פ ב כה, שם קונטרסים (סה"מ כו' הנהנה כל ב.9)ד"ה ו, יא.10)ברכות שם, ירמי'

אֿב).11) כח, שם (סה"מ הנ"ל הנהנה כל ואילך.12)סד"ה רכג ע' תרנ"ז תשמח שמח המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÊ ‰Î¯·aL ˙È¯wÚ ÈÎ‰ ‰lÙz‰ ÏÏBk ,‰lÙz ÈÈÚa7, ¿ƒ¿¿≈¿ƒ»≈«¿ƒ»¬ƒƒ»ƒ∆ƒ¿»»

הנישואין e‰È„‰מברכות È¯Úa ÚÓMÈ eÈ˜Ï‡ '‰ ‰¯‰Ó¿≈»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»
ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ‰ÁÓN ÏB˜Â ÔBNN ÏB˜ ,ÌÈÏLe¯È ˙BˆeÁ·e¿¿»»ƒ»¿ƒ¿»»»¿

,'ÂÎ ‰lk השלימה הגאולה על תפילה ÏÚÓ˙שהיא ÔÎz e‰Ê Èk «»ƒ∆…∆«¬«
˙e„ÚÂ˙‰‰ מבני רבים בקיבוץ «ƒ¿«¬

לעיל, כאמור ביחד, »¿ÁÓNa¿ƒ˙ישראל
ÌÈˆa˜˙Ó Ê‡L ,‰lÎÂ Ô˙Á»»¿«»∆»ƒ¿«¿ƒ
‰¯Bz‰ ÈÈÚ ¯e·Ú „ÁÈ««¬ƒ¿¿≈«»
˙LÏLa) ‰È˙BˆÓeƒ¿∆»ƒ¿∆
‰„B·Ú ‰¯Bz :'ÌÈ„enÚ'‰»«ƒ»¬»
˙e„ÚÂ˙‰L Ë¯Ù·e .(‰˜„ˆe¿»»ƒ¿»∆ƒ¿«¬
‡È‰ „ÁÈ Ï‡¯NÈ Èa ÏL BÊ∆¿≈ƒ¿»≈««ƒ
da LiL ,‰lÎÂ Ô˙Á ˙ÁÓNa¿ƒ¿«»»¿«»∆≈»
¯‡·nÎÂ ,˙„ÁÈÓ ‰ÏÚÓ«¬»¿À∆∆¿«¿…»

¯Ó‡pL ¯Ó‡na הרבי עלֿידי ««¬»∆∆¡«
BÚL˙הריי"צ ‰nk) ÌBÈ B˙B‡a¿«»»

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï8Ïk"L9‰‰p‰ ¿«¬≈∆∆»«∆¡∆
‰ÎBÊ ,BÁnNÓe Ô˙Á ˙cÚqÓƒ¿À«»»¿«¿∆
‰MÓÁa ‰zpL ‰¯BzÏ«»∆ƒ¿»«¬ƒ»

,"˙BÏB˜ שהובא הכתוב כלשון

ויהי  – בגמרא זה ז"ל חכמינו במאמר

קולות  ויהי הבקר בהיות השלישי ביום

שופר... וקול ההר על כבד וענן וברקים

יעננו  והאלוקים השופר... קול ויהי

Ô˙Áaבקול", ÌbL ÌeMÓƒ∆«∆»»
) ˙BÏB˜ ‰MÓÁ e¯Ó‡ כנוסח ∆∆¿¬ƒ»

ÏB˜Âהברכה, ÔBNN ÏB˜»¿
lk ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ,‰ÁÓN,‰ ƒ¿»»»¿«»

'Â‚ ÏB˜10¯L‡ Ô·eÓ ‰fnL ,(∆ƒ∆»¬∆
da LÈ BÊ ÒepÎÂ ˙e„ÚÂ˙‰ƒ¿«¬¿ƒ≈»
LÈ ÔÎÏÂ .˙„ÁÈÓ ‰ÏÚÓ«¬»¿À∆∆¿»≈≈

dÁÎaזו התוועדות ÏÚÙÏשל ¿…»ƒ¿…
,‰ÏÚÓlL ‰lÎÂ Ô˙Áa∆»»¿«»∆¿«¿»
˙ÒÎe ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿∆∆
˙ÙÒBz Ì‰a ‰È‰iL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿∆»∆∆∆

.'eÎÂ ‰ÁÓNƒ¿»¿
ÌÓ‡ האמור ההסבר לאחר גם »¿»

'ששון  מקדימים הברכה שבנוסח

בעצם  כי וכלה' 'חתן לפני ושמחה'

ושמחה', 'ששון כבר יש ההתכנסות

BÓk) ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú¬«ƒ»ƒ¿»ƒ¿
¯wÚ‰c ,(¯Ó‡na ‰L˜nL∆«¿∆««¬»¿»ƒ»
ÁnNÏ ‡e‰ BÊ ‰ÂˆÓ ˙cÚÒaƒ¿À«ƒ¿»¿«≈«

Ô˙Á‰ ˙‡ ÁnNÏ ‡e‰ ‰ÁÓO‰ ¯wÚÂ ,‰lÎÂ Ô˙Á‰ ˙‡∆∆»»¿«»¿ƒ««ƒ¿»¿«≈«∆∆»»
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰Â ,‰lÎÂ לומר – הברכה נוסח למתקן – לו והיה ¿«»«¬»≈¿≈«

NÚ¯˙תחילה  ¯ÈkÊÓ ‰È‰ CkŒ¯Á‡Â "‰lÎÂ Ô˙Á ‡¯a ¯L‡"¬∆»»»»¿«»¿««»»»«¿ƒ¬∆∆
‰ÁÓN ÏL ÌÈ¯·c‰'ושמחה ששון ברא ב'אשר מתחיל זאת בכל ולמה «¿»ƒ∆ƒ¿»

וכלה'? בחתן ולא

‰Êa ¯‡·Óe11, הריי"צ הרבי ¿»≈»∆
המאמר, Ò„¯בהמשך ‰È‰ ÔkL∆≈»»≈∆

Ô˙‡È¯a בברכה הנזכרים הדברים של ¿ƒ»»
‰˙‰ee˙זו  ¯„Òa Èk ,ƒ¿≈∆ƒ¿«

ŒLB„w‰ ‡¯a ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ»»«»
"‰ÁÓNÂ ÔBNN" ‡e‰ŒCe¯a»»¿ƒ¿»
Ô˙Á" CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»»»
‡¯aL) ¯·c‰ ÌÚËÂ ."‰lÎÂ¿«»¿«««»»∆»»
הבריאה  בסדר הקדושֿברוךֿהוא

"‰ÁÓNÂ ÔBNN" ‰lÁz¿ƒ»»¿ƒ¿»
("‰lÎÂ Ô˙Á" CkŒ¯Á‡Â¿««»»»¿«»
Ô˙Á‰L È„k ,¯Ó‡na ¯‡·Ó¿»≈««¬»¿≈∆∆»»
ÔBNNa ÔÈÈe¯L eÈ‰È ‰lÎÂ¿«»ƒ¿¿ƒ¿»

‰ÁÓNÂ חתן שיהיו שמיד היינו , ¿ƒ¿»
שכבר  ושמחה לששון יכנסו כבר וכלה

.קיימת 
ÔÈÚc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿ƒ¿«
„eÁi' ÔÈÚ ‡e‰ ‰lÎÂ Ô˙Á»»¿«»ƒ¿«ƒ

הפנימי החתן ÚÈtLÓוחיבור – «¿ƒ«
'Ïa˜Óe הכלה -‰È‰iL È„Î·e , ¿«≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆

'Ïa˜Óe ÚÈtLÓ „eÁi' ¯LÙ‡∆¿»ƒ«¿ƒ«¿«≈
Ì‰L)עצמם כי ‰ÌÈÎÙמצד ∆≈¬»ƒ

הפוכה  תכונה היא ההשפעה תכונת

הקבלה  È„ÈŒÏÚמתכונת ‡e‰ («¿≈
˙ˆ¯Bt ‰ÁÓN Èk ,‰ÁÓO‰«ƒ¿»ƒƒ¿»∆∆

¯„b12 חיבור לפעול בכוחה ולכן »≈
בלתי  הוא הרגילים הגדרים פי שעל

a¯‡אפשרי  ÔÎÏÂ . ֿ הקדושֿברוך ¿»≈»»
ÁÓNÂ‰"הוא ÔBNN" ‰lÁz¿ƒ»»¿ƒ¿»

CkŒ¯Á‡Â ,¯„b ˙ˆ¯Bt‰«∆∆»≈¿««»
Ïa˜Óe ÚÈtLÓ ,"‰lÎÂ Ô˙Á"»»¿«»«¿ƒ«¿«≈
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g"nyz'dטז ,elqk c"i ,glyie zyxt zay

ּכח  ּגּלּוי הּוא הּנּׂשּואין ּדענין ּבזה, להֹוסיף ְְְְִִִִִֵֶַַַָֹויׁש

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכּמבאר למּטה, ,13האיןֿסֹוף ְְְְֵַַַָָָָֹ

 ֿ האין ּכח ּגּלּוי ׁשענינם הּנּׂשּואין ּבׁשביל ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹולכן

וׂשמחה" "ׂשׂשֹון לברא ּתחּלה צריכין ְְְְְִִִִִָָָֹסֹוף,

הּגדרים. ּכל ְִֶֶַַָָהּפֹורצת

¯‡·Ïe ּתחּלה להקּדים יׁש ּבעבֹודה, זה ענין ¿»≈ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

(ּבדּבּורֿהּמתחיל  לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְִִִֵֵֶַַַָמה

ּבענין  חּייֿׂשרה) ּפרׁשת ּבׁשּבת ׂשיחתן" ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָ"יפה

ּבנים  ׁשל מּתֹורתן אבֹות עבדי ׁשל ׂשיחתן ,14יפה ְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּׂשיחתֹו מּׁשּום היא אליעזר ׂשיחת ְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָּדמעלת

חתן  יח ּוד ורבקה, יצחק ּׁשּדּו ּבענין ְְְְְְִִִִִַָָָָָָהיתה

ּכמֹו האדם, עבֹודת ּכללּות על רֹומז ׁשּזה ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָוכּלה,

'יחּוד  יׁש מצוה מעׂשה ׁשּבכל ׁשם, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּנתּבאר

ּבא  ּבעבֹודה ענין ּכל ּדהּנה ּומקּבל', ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמׁשּפיע

הּנפׁש על ּפֹועלת האלקית ׁשהּנפׁש ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹעלֿידי

הּמצֹות, את יקּימּו ׁשהם הּגּוף, על אֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַהּבהמית,

האלקית  הּנפׁש וכּלה', חתן 'יחּוד ענין ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹוזהּו

והּגּוף  הּנׁשמה אֹו הּבהמית, ּובכללּות 15והּנפׁש . ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

עם  להתעּסק היא האדם עבֹודת ׁשּכללּות ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיֹותר,

ולעׂשֹות  העֹולם לֹועניני ּדירה מהעֹולם ְְְֲִִֵֵַָָָָָ

מׁשּפיע 16יתּבר ענינים, ׁשני ּבזה ׁשּיׁש הרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ה'ּמׁשּפיע' ׁשהּוא העֹוׂשה האדם ְְִֵֶֶַַַַָָָָּומקּבל,

ׁשהּוא  הּדירה, את עֹוׂשים ׁשּבֹו והעֹולם ְְִִֶֶֶֶַָָָָָוה'חתן',

ּדהּנה  ּבזה, להֹוסיף ויׁש ו'כּלה'. 'מקּבל' ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּבחינת

ּכתיב  הּנּׂשּואין, ֿ 17ּבענין ׁשעל אחד, לבׂשר והיּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

נעׂשה  וׁשם הּולד, נֹוצר והּכּלה החתן יחּוד ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָידי

אחד  זֹו,18ּבׂשרם ּבעבֹודה הּוא ועלּֿדרֿזה , ְְֲֶֶֶֶַָָָָָ

לֹו ׁשעֹוׂשים חדׁש, ּדבר ּפֹועלים הּיחּוד ְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשעלֿידי

הּולד, ׁשּביצירת ּוכׁשם ּבּתחּתֹונים. ּדירה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָיתּבר

רז"ל  ּבאדם,19אמרּו ׁשּתפין ׁשלׁשה ׁשּיׁש ְְִֵֶַַָָָָָָֹֻ
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ועוד.13) קל. ע' תרנ"ב הנהנה כל ד"ה ואילך. ד לט, שה"ש חיי 14)לקו"ת פרש"י קט. רמז שרה חיי יל"ש ח. פ"ס, ב"ר

מב. כד, וש"נ.15)שרה רלה. ע' תרנ"ג סה"מ גם פל"ו.16)ראה תניא כד.17)ראה ב, שם.18)בראשית קידושין 19)פרש"י

ב. ל,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החיבור  להיות יכול הגדרים, פריצת ולאחר השמחה לתוך שנבראו וכיון

הפכים  שני שהם למרות .ביניהם
ÛBÒŒÔÈ‡‰ Ák Èelb ‡e‰ ÔÈ‡eOp‰ ÔÈÚc ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ¿««ƒƒƒ…«»≈

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nk ,‰hÓÏ13 כוח כיצד החסידות בתורת ¿«»«¿…»¿«»¿
(כי  סוף האין לכוח ביטוי הוא ההולדה

שגם  אפשרות הוא ההולדה כוח הרי

אין  עד הלאה וכן יולידו הנולדים

‰ÔÈ‡eOpסוף) ÏÈ·La ÔÎÏÂ ,¿»≈ƒ¿ƒ«ƒƒ
,ÛBÒŒÔÈ‡‰ Ák Èelb ÌÈÚL∆ƒ¿»»ƒ…«»≈
ÔBNN" ‡¯·Ï ‰lÁz ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿ƒ»ƒ¿…»
Ïk ˙ˆ¯Bt‰ "‰ÁÓNÂ¿ƒ¿»«∆∆»

.ÌÈ¯„b‰«¿»ƒ
‰„B·Úa ‰Ê ÔÈÚ ¯‡·Ïe¿»≈ƒ¿»∆»¬»

ואחד  אחד כל של LÈהרוחנית ,≈
¯‡a˙pL ‰Ó ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿»≈

ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a) ÏÈÚÏ המאמר ¿≈¿ƒ««¿ƒ
ז"ל  חכמינו במאמר ««"ÙÈ‰הפותח

"Ô˙ÁÈN מתורתן אבות עבדי (של ƒ»»
בנים) ŒÈiÁשל ˙L¯t ˙aLa¿«»»»««≈

‰¯N תשמ"ח זו, שנה ,ÔÈÚa ( »»¿ƒ¿«
˙B·‡ È„·Ú ÏL Ô˙ÁÈN ‰ÙÈ»»ƒ»»∆«¿≈»

ÌÈa ÏL Ô˙¯BzÓ14, שלכן ƒ»»∆»ƒ
ע  אליעזר של השליחות בד פרשת

כפולה  ליצחק אשה להביא אברהם

נאמרו  תורה גופי הרבה ואילו בתורה

ברמז  ÁÈN˙רק ˙ÏÚÓc¿«¬«ƒ«
¯ÊÚÈÏ‡ לה ויש 'יפה' היא שבגללה ¡ƒ∆∆

תורה דברי על ÌeMÓעדיפות ‡È‰ƒƒ
B˙ÁÈOLאליעזר ‰È˙‰של ∆ƒ»»¿»

,‰˜·¯Â ˜ÁˆÈ CecM ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿ƒ¿»
ÊÓB¯ ‰fL ,‰lÎÂ Ô˙Á „eÁÈƒ»»¿«»∆∆≈
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk ÏÚ«¿»¬«»»»

,ÌL ¯‡a˙pL BÓk של במאמר ¿∆ƒ¿»≈»
הנזכר, שרה חיי פרשת «¿∆ÏÎaLשבת

„eÁÈ' LÈ ‰ÂˆÓ ‰NÚÓ חיבור «¬≈ƒ¿»≈ƒ
p‰c‰פנימי ,'Ïa˜Óe ÚÈtLÓ«¿ƒ«¿«≈¿ƒ≈

‰„B·Úa ÔÈÚ Ïk של הרוחנית »ƒ¿»«¬»
ה' את העובד È„ÈŒÏÚהאדם ‡a»«¿≈

˙ÏÚBt ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰L∆«∆∆»¡…ƒ∆∆
‰ÈÓ‰a˙,ומשפיעה LÙp‰ ÏÚ««∆∆««¬ƒ

Ì‰L ,Ûeb‰ ÏÚ B‡ הנפש ««∆≈
והגוף e‰ÊÂהבהמית ,˙Bˆn‰ ˙‡ eÓi˜È הנפש בין זה חיבור ¿«¿∆«ƒ¿¿∆

לכלה, שנמשלו והגוף הבהמית והנפש לחתן, שנמשלה »¿ÔÈÚƒהאלוקית,
B‡ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ,'‰lÎÂ Ô˙Á „eÁÈ'ƒ»»¿«»«∆∆»¡…ƒ¿«∆∆««¬ƒ

Ûeb‰Â ‰ÓLp‰15. «¿»»¿«
,¯˙BÈ ˙eÏÏÎ·e כללי באופן ה' בעבודת ביטוי לידי בא וכלה חתן עניין ƒ¿»≈

‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏkL∆¿»¬«»»»ƒ
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ÌÚ ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿≈»»
BÏ ‰¯Èc ÌÏBÚ‰Ó ˙BNÚÏÂ¿«¬≈»»ƒ»

C¯a˙È16, שהעולם כך לידי להביא ƒ¿»≈
יהיה  בו שיש מה וכל הגשמי הזה

 ֿ הקדוש של ל'מגורים' ראוי מקום

לגילוי  ראוי כלי היינו ברוךֿהוא,

השכינה, והשראת LiLאלוקות È¯‰¬≈∆≈
‰Êa,הזה בעולם ה' עבודת בכללות »∆

,Ïa˜Óe ÚÈtLÓ ,ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿«≈
‰NBÚ‰ Ì„‡‰ של השליחות את »»»»∆

לאלוקות  ל'דירה' העולם עשיית

,'Ô˙Á'‰Â 'ÚÈtLn'‰ ‡e‰L∆««¿ƒ«¿∆»»
˙‡ ÌÈNBÚ BaL ÌÏBÚ‰Â¿»»∆ƒ∆
'Ïa˜Ó' ˙ÈÁa ‡e‰L ,‰¯Èc‰«ƒ»∆¿ƒ«¿«≈

'‰lÎ'Â היא ה' עבודת כללות ולכן ¿«»
ומקבל  משפיע וכלה, חתן יחוד .ענין
‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈
·È˙k ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÈÚa17 ¿ƒ¿««ƒƒ¿ƒ

וחוה) אדם (לגבי בראשית בפרשת

È„ÈŒÏÚL ,„Á‡ ¯N·Ï eÈ‰Â¿»¿»»∆»∆«¿≈
¯ˆB ‰lk‰Â Ô˙Á‰ „eÁÈƒ∆»»¿««»»

ÌLÂ ,„Ïe‰ הנולד הולד של בגופו «»»¿»
‡Á„להם Ì¯Na ‰NÚ18, «¬∆¿»»∆»

,BÊ ‰„B·Úa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¬»
„eÁi‰ È„ÈŒÏÚL בין הרוחני ∆«¿≈«ƒ

או  הבהמית, והנפש האלוקית הנפש

ה' את העובד האדם ובין הגוף,

העבודה  נעשית שבו והעולם

L„Á ¯·c ÌÈÏÚBt היה שלא ¬ƒ»»»»
חדש  וולד ללידת בדומה לכן, ,קודם

BÏ ÌÈNBÚL להקדושֿברוךֿהוא ∆ƒ
‰¯Èc C¯a˙È להשראת ראוי מקום ƒ¿»≈ƒ»
אלוקות  העולם ÌÈBzÁzaוהתגלות ««¿ƒ

שאין  ביותר התחתון העולם שהוא הזה

הימנו  למטה .תחתון
„Ïe‰ ˙¯ÈˆÈaL ÌLÎe שעלֿידי ¿≈∆ƒƒ««»»

¯Ï"Êהיחוד  e¯Ó‡ Ì„‡a,בגמרא19, ÔÈÙzL ‰LÏL LiL »¿««∆≈¿…»À»ƒ»»»
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יז dgnye oeyy `xa xy`

ׁשאינֹו הינּו ואּמֹו, ואביו ְְְִִֵֶַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

לענין  ּוצריכין והמקּבל, הּמׁשּפיע ענין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָמסּפיק

לֹו ּדירה ּבעׂשּית ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ְֲִִִִֶֶֶַַַַָׁשליׁשי,

הענין  מסּפיק ׁשאינֹו ּבּתחּתֹונים, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָיתּבר

ּכח  נתינת ּגם ּוצריכין ּומקּבל', ְְְְְִִִִֵַַַַַַֹּד'מׁשּפיע

ׁשּלמעלה  (ׁשליׁשי) ְְְִִֵֶַַָָָמהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא

מצוה  העֹוׂשה ׁשּבאדם לֹומר, ויׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָמּׁשניהם.

ׁשּיׁשנֹו וזהּו אּלּו, ענינים ׁשלׁשה מעין יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹּגּופא,

מעׂשה  ויׁשנֹו הּמצוה, את העֹוׂשה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָהאדם

ועֹוד, הּמצוה. נעׂשית ׁשּבֹו הּדבר ויׁשנֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּמצוה,

ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה הם הּמצֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּכל

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי .20ּכּמבאר ְְִֵַָָֹ

e‰ÊÂ לפני וׂשמחה" "ׂשׂשֹון ּבריאת ענין ּגםּֿכן ¿∆ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

ּדמּכיון  ּבעבֹודה, - וכּלה" "חתן ְְְֲִִֵַַָָָָָָּבריאת

האדם  עבֹודת ּכללּות על קאי וכּלה" ְְֲֵֶַַַָָָָָָָָׁש"חתן

ּכח  לנתינת צריכה זֹו ועבֹודה ּומק ּבל', ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹּד'מׁשּפיע

"ׂשׂשֹון  לזה מקּדים לכן לעיל, ּכּנזּכר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמיחדת

הּגדרים, ּכל את ּפֹורצת ׁשהּׂשמחה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָוׂשמחה",

הּמחּצֹות  ּכל את לפרץ האדם ּבכח יׁש ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹועלֿידּה

העני  ּכל  עלֿידי ּבין להתאחד ׁשּצריכים נים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

וכּו'. אחד" "לבׂשר נעׂשה ׁשהּכל עד ְְֲֲֶֶֶַַַָָָָֹעבֹודתֹו,

האיןֿסֹוף  ּכח ּגּלּוי נמׁש ׂשמחה ׁשעלֿידי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹועד

כּו'. ְַָלמּטה

e‰ÊÂ ׂשׂשֹון ּברא "אׁשר זֹו, ּברכה ּתכן ¿∆ְֲֶֶָָָָָֹ

ּכּמּובא  מיחדת, מעלה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֻוׂשמחה",

ׁשם  הּברכה 22מהּזהר 21ּבּמאמר זֹו, ׁשּברכה , ְְֲֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ּוכמאמר  הּברכֹות, ּכל את ּכֹוללת 23הּׁשביעית, ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

נאמרּו זה עם ויחד חביבין, הּׁשביעין ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָּכל

רֹומז  ׁשּזה ׂשמחה, ׁשל לׁשֹונֹות עׂשר זֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָּבברכה

גבּול את ה' ירחיב ּכאׁשר עממין, עׂשר ארץ ּתהיה ׁשאז ּדלעתיד, ,24להרחבה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וכל  ּבׁשניהם, מעלה ׁשּיׁש הּדּברֹות ועׂשרת מאמרֹות ע ׂשרה עם ּגם קׁשּור ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוזה

ּבּזהר  וכדאיתא ׁשם, מהּזהר ּבּמאמר ּכּמבאר ּבזּולתֹו, ּפֹועל על 25אחד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
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פינחס.20) כו'.21)ר"פ הנהנה כל וסד"ה כו' ברא אשר 22.1)רד"ה יא.23)שבהערה פכ"ט, כ.24)ויק"ר יב, ראה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜ÈtÒÓ BÈ‡L eÈ‰ ,Bn‡Â ÂÈ·‡Â ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ כדי «»»¿»ƒ¿ƒ«¿∆≈«¿ƒ

וולד Ïa˜Ó‰Âשיהיה ÚÈtLn‰ ÔÈÚ לבדםÔÈÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆe , ƒ¿«««¿ƒ«¿«¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿»
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ˙iNÚa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,ÈLÈÏL¿ƒƒ«∆∆∆««¬ƒ«ƒ»ƒ¿»≈

,'Ïa˜Óe ÚÈtLÓ'c ÔÈÚ‰ ˜ÈtÒÓ BÈ‡L ,ÌÈBzÁza אדם ה ««¿ƒ∆≈«¿ƒ»ƒ¿»¿«¿ƒ«¿«≈
Ákוהעולם, ˙È˙ Ìb ÔÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ«¿ƒ«…«

) ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ó'שותף' ≈«»»
.Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL (ÈLÈÏL¿ƒƒ∆¿«¿»ƒ¿≈∆
‰NBÚ‰ Ì„‡aL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»»»»∆

‡Ùeb ‰ÂˆÓ עצמוÔÈÚÓ LÈ , ƒ¿»»≈≈≈
el‡ ÌÈÈÚ ‰LÏL האמורים ¿…»ƒ¿»ƒ≈

(האדם, המצוה עשיית לגבי לעיל

מלמעלה, כוח והנתינת העולם

BLiLמהקדושֿברוךֿהוא) e‰ÊÂ ,¿∆∆∆¿
,‰Âˆn‰ ˙‡ ‰NBÚ‰ Ì„‡‰»»»»∆∆«ƒ¿»

‰NÚÓ BLÈÂפעולת,‰Âˆn‰ ¿∆¿«¬≈«ƒ¿»
¯·c‰ BLÈÂהגשמי BaLהחפץ ¿∆¿«»»∆

ÏkL ,„BÚÂ .‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ«¬≈«ƒ¿»¿∆»
¯eac ‰·LÁÓa Ì‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿≈¿«¿»»ƒ

,‰NÚÓe ענינים בשלושה היינו «¬∆
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nk20 «¿…»¿ƒ≈»

בתחילת  לשונו, וזה פנחס. (פרשת

האדם  צריך המצוות כל "הנה הענין:

וכן  ומעשה דבור במחשבה לקיים

עבודה  תפלה זו מחשבה בקרבנות

הוא  ודבור הקרבנות. שכנגד שבלב

העוסק  כל דקרבנות תורה תלמוד

הקרבנות  ועבודת כו' עולה בתורת

הוא  כו' שנה בני כבשים עצמן

האשה  זה להם ואמרת והנה המעשה.

עצמו  הקרבן מעשה על נאמר כו'

ואמרת  ישראל בני את צו ראשון ופסוק

מחשבה  בחינת על קאי אליהם

ודבור...).

˙‡È¯a ÔÈÚ ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿«¿ƒ«
˙‡È¯a ÈÙÏ "‰ÁÓNÂ ÔBNN"»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ«
‰„B·Úa - "‰lÎÂ Ô˙Á"»»¿«»»¬»

ואחד  אחד כל של ÔÂÈkÓcהרוחנית ,¿ƒ≈»
È‡˜ "‰lÎÂ Ô˙Á"LמכווןÏÚ ∆»»¿«»»≈«

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk¿»¬«»»»
,'Ïa˜Óe ÚÈtLÓ'c כמבואר ¿«¿ƒ«¿«≈

ˆ¯ÎÈ‰לעיל, BÊ ‰„B·ÚÂ«¬»¿ƒ»
˙„ÁÈÓ Ák ˙È˙Ï,מלמעלה ƒ¿ƒ«…«¿À∆∆

‰ÊÏ ÌÈc˜Ó ÔÎÏ ,ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈»≈«¿ƒ»∆

ÌÈ¯„b‰ Ïk ˙‡ ˙ˆ¯Bt ‰ÁÓO‰L ,"‰ÁÓNÂ ÔBNN"»¿ƒ¿»∆«ƒ¿»∆∆∆»«¿»ƒ
‰BvÁn˙וההגבלות  Ïk ˙‡ ı¯ÙÏ Ì„‡‰ ÁÎa LÈ d„ÈŒÏÚÂ ,¿«»»≈¿…«»»»ƒ¿…∆»«¿ƒ
‰ÌÈÈÚהמבדילות Ïk ÔÈaÈ„ÈŒÏÚ „Á‡˙‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ≈»»ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«¿≈
B˙„B·Ú כמבואר ועוד, והעולם האדם הבהמית, והנפש האלוקית (הנשמה ¬»

NÚ‰לעיל) Ïk‰L „Ú ,«∆«…«¬∆
"„Á‡ ¯N·Ï" אחת מציאות ¿»»∆»

È„ÈŒÏÚLויחידה „ÚÂ .'eÎÂ¿¿«∆«¿≈
ŒÔÈ‡‰ Ák Èelb CLÓ ‰ÁÓNƒ¿»ƒ¿»ƒ…«»≈

'eÎ ‰hÓÏ ÛBÒ לעיל כמבואר ¿«»
ההולדה  בענין מתבטא הדבר .כיצד

¯L‡" ,BÊ ‰Î¯a ÔÎz e‰ÊÂ¿∆…∆¿»»¬∆
LiL ,"‰ÁÓNÂ ÔBNN ‡¯a»»»¿ƒ¿»∆≈
‡·enk ,˙„ÁÈÓ ‰ÏÚÓ da»«¬»¿À∆∆«»

ÌL ¯Ó‡na21¯‰f‰Ó22, ««¬»»≈«…«
˙ÈÚÈ·M‰ ‰Î¯a‰ ,BÊ ‰Î¯aL∆¿»»«¿»»«¿ƒƒ

הנישואין  Ïkמברכות ˙‡ ˙ÏÏBk ,∆∆∆»
¯Ó‡ÓÎe ,˙BÎ¯a‰23 המדרש «¿»¿«¬«

השביעי ‰ÔÈÚÈ·Mבמעלת Ïk»«¿ƒƒ
‰Ê ÌÚ „ÁÈÂ ,ÔÈ·È·Á למרות ¬ƒƒ¿««ƒ∆

המיוחדת  והחביבות המיוחדת המעלה

שבע, המספר Î¯·a‰של e¯Ó‡∆∆¿ƒ¿»»
,‰ÁÓN ÏL ˙BBLÏ ¯NÚ BÊ∆∆¿∆ƒ¿»

‰fLעשר Á¯‰Ï·‰המספר ÊÓB¯ ∆∆≈««¿»»
,„È˙ÚÏc,המשיח Ê‡Lבימות ƒ¿»ƒ∆»

הראשונה  בפעם הארץ מכיבוש בשונה

גוים שבעה נכבשו ‡¯ıשאז ‰È‰zƒ¿∆∆∆
'‰ ·ÈÁ¯È ¯L‡k ,ÔÈÓÓÚ ¯NÚ∆∆¬»ƒ«¬∆«¿ƒ

EÏe·‚ תתרחב 24‡˙ ישראל וארץ ∆¿¿
קניזי  (קיני, נוספות ארצות לשלוש

ÌÚוקדמוני) Ìb ¯eL˜ ‰ÊÂ ,¿∆»«ƒ
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ נברא שבהם ¬»»«¬»

‰B¯ac˙העולם ˙¯NÚÂ מתן של «¬∆∆«ƒ¿
Ì‰ÈLa,תורה  ‰ÏÚÓ LiL∆≈«¬»ƒ¿≈∆

השני, לעומת מהם אחד בכל היינו

,B˙ÏeÊa ÏÚBt „Á‡ ÏÎÂ עשרה ¿»∆»≈¿»
בעשרת  ומוסיפות פועלות המאמרות

להיפך, וכן «…¿»nk·‡¯הדברות
,ÌL ¯‰f‰Ó ¯Ó‡na««¬»≈«…«»

‡˙È‡„ÎÂוכמובא¯‰fa25 ¿ƒ¿ƒ»«…«
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g"nyz'dיח ,elqk c"i ,glyie zyxt zay

ׁשהם 26הּפסּוק  הּקדׁש, ּבׁשקל הּכף עׂשרה עׂשרה ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

יחד  ּוׁשניהם הּדּברֹות, ועׂשרת מאמרֹות ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָעׂשרה

ּתֹורת  עלּֿפי ּובפרט וכּו', הּקדׁש" "ׁשקל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹנעׂשים

ּב'ׁשער  ונתּבארה (הּובאה ְְְְֲִֵַַַַַָָָהּבעלֿׁשםֿט ֹוב

והאמּונה' מאמרֹות 27הּיחּוד ׁשהעׂשרה ( ְֱֲֲִֶַַָָָָָָ

כּו'. ורגע רגע ּבכל ְְְְִִֶֶַַַָמתחּדׁשים

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ והעסק הּדּבּור עלֿידי אׁשר ƒƒ»ְְֲִֵֵֶֶַַָ

ענין  יקּוּים ּבּתֹורה, אּלּו ְְְְִִִֵַַָָָּבענינים

אֹומר  עֹוׂשה, ׁשהּוא "מה ׁשהרי ּבפעל, ְֲֵֵֶֶֶֶַַֹזה

ּדבריו  מּגיד ׁשּכתּוב ּכמֹו לעׂשֹות", ְְְְֲִִֵֶַַָָָָליׂשראל

ליׂשראל  ּומׁשּפטיו חּקיו מה 28ליעקב ׁשּיקּוּים , ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֻ

ׁשּתהיה  כּו', וׂשמחה" ׂשׂשֹון ּברא "אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָׁשּכתּוב

מה  ויק ּוים וׂשמחה", "ׂשׂשֹון ׁשל חדׁשה ְְְֲִִִֶַַָָָָָּבריאה

ׂשׂשֹון  קֹול ירּוׁשלים, ּובחּוצֹות יהּודה ּבערי יּׁשמע אלקינּו ה' "מהרה ְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹׁשּכתּוב

ּתצאּו" ּבחּפזֹון ּד"לא ּובאפן ּכּלה", וקֹול חתן קֹול ׂשמחה ּבׁשּובה 29וקֹול אּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

ראׁשם 30ונחת  על עֹולם עלֿידי 31וׂשמחת הּבאה ּבזריזּות זה עם ּוביחד , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

מּמׁש. ּומּיד וּתכף כּו', "מהרה" ְְְִִֵֵֶַָָָָׂשמחה ,
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פו.26) ז, הנ"ל.28)פ"א.27)נשא הנהנה כל בסד"ה הובא – יט. פ"ל, שמו"ר יט. קמז, יב.29)תהלים נב, שם 30)ישעי'

טו. יא.31)ל, נא, י. לה, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜eÒt‰ ÏÚ26Ì‰L ,L„w‰ Ï˜La Ûk‰ ‰¯NÚ ‰¯NÚ כפל ««»¬»»¬»»««¿∆∆«…∆∆≈

כנגד  הוא עשרה' 'עשרה בפסוק NÚÂ¯˙הלשון ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ¬»»«¬»«¬∆∆
Ë¯Ù·e ,'eÎÂ "L„w‰ Ï˜L" ÌÈNÚ „ÁÈ Ì‰ÈLe ,˙B¯ac‰«ƒ¿¿≈∆«««¬ƒ∆∆«…∆¿ƒ¿»
¯ÚL'a ‰¯‡a˙Â ‰‡·e‰) ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz ÈtŒÏÚ«ƒ««««≈¿»¿ƒ¿»¬»¿««

'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰27 שבספר «ƒ¿»¡»
B¯Ó‡Ó˙התניא  ‰¯NÚ‰L (∆»¬»»«¬»

העולם  נברא ÌÈLcÁ˙Óƒ¿«¿ƒשבהם
'eÎ Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎa:לשונו (וזה ¿»∆«¿∆«

נצב  דברך ה' לעולם כתיב "הנה

כי  ז"ל הבעלֿשםֿטוב ופירש בשמים,

המים  בתוך רקיע יהי שאמרת דברך

נצבות  הן אלו ואותיות תיבות וגו',

השמים  רקיע בתוך לעולם ועומדות

לעולם  הרקיעים כל בתוך ומלובשות

יקום  אלהינו ודבר כדכתיב להחיותם,

כו', לעד וקיימים חיים ודבריו לעולם

כרגע  מסתלקות האותיות היו אילו כי

השמים  כל היו למקורן, וחוזרות ח"ו

כלל, היו כלא והיו ממש, ואפס אין

ממש"). כו' רקיע יהי מאמר קודם וכמו

המאמרות  בעשרה שיש בוודאי כן ואם

מיוחדת. וחשיבות מעלה

È„ÈŒÏÚ ¯L‡ ÔBˆ¯-È‰ÈÂƒƒ»¬∆«¿≈
el‡ ÌÈÈÚa ˜ÒÚ‰Â ¯eac‰«ƒ¿»≈∆¿ƒ¿»ƒ≈
וכלה  וחתן ושמחה ששון של

‡e‰L ‰Ó" È¯‰L ,ÏÚÙa ‰Ê ÔÈÚ Ìie˜È ,‰¯Bza ֿ הקדושֿברוך «»¿«ƒ¿»∆¿…«∆¬≈«∆
ÈbÓ„הוא ·e˙kL BÓk ,"˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡ ,‰NBÚ∆≈¿ƒ¿»≈«¬¿∆»«ƒ

Ï‡¯NÈÏ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁ ·˜ÚÈÏ ÂÈ¯·c28‰Ó Ìie˜iL , ¿»»¿«¬…À»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈∆¿««
ÁÓNÂ ÔBNN ‡¯a ¯L‡" ·e˙kL‰‡È¯a ‰È‰zL ,'eÎ "‰ ∆»¬∆»»»¿ƒ¿»∆ƒ¿∆¿ƒ»

‰L„Á לגבי לעיל האמור (עלֿדרך ¬»»
המאמרות) עשרת ∆ÏLהתחדשות

‰Ó ÌÈe˜ÈÂ ,"‰ÁÓNÂ ÔBNN"»¿ƒ¿»ƒ««
eÈ˜Ï‡ '‰ ‰¯‰Ó" ·e˙kL∆»¿≈»¡…≈
˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈƒ»«¿»≈¿»¿
ÏB˜Â ÔBNN ÏB˜ ,ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ»¿
,"‰lk ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ‰ÁÓNƒ¿»»»¿«»
השלימה  בגאולה שיתקיים יעוד

ÔBÊtÁa ‡Ï"c ÔÙ‡·e¿…∆¿…¿ƒ»
"e‡ˆz29‰·eLa ‡l‡ ≈≈∆»¿»
˙ÁÂ30ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ »««¿ƒ¿«»«

ÌL‡¯31‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e למרות , …»¿««ƒ∆
בחפזון, ולא בנחת תהיה שהגאולה

תהיה ŒÏÚהיא ‰‡a‰ ˙eÊÈ¯Êaƒ¿ƒ«»»«
,'eÎ "‰¯‰Ó" ,‰ÁÓN È„È¿≈ƒ¿»¿≈»

.LnÓ „iÓe ÛÎzÂ¿≈∆ƒ»«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר דוד נתן שי'

שלום וברכה!

בנועם נמסרו לי הנרות בקשר עם ימי חנוכה הבע"ל, ויה"ר מהשי"ת אשר ע"פ המבואר בדא"ח 

)יעוין זח"ב קסו, ב. לקו"ת רד"ה והי' לכם לציצית )השני(( אשר נר, הוא בגימטריא רמ"ח מ"ע ודו"ר 

על  מיוסד  שיהי' הקיום  קיום המצות  היינו  גם בהרמ"ח שלו,  להשפיע  יזכהו השי"ת  הנה  שבאדם, 

הדו"ר, שאז הוא קיום אמיתי, וכמ"ש בתניא פ"ד.

ולקראת חג הגאולה הבע"ל הנה מצו"פ המשך מאמרי תש"ג אשר המאמר ד"ה כה אמר ה' גו' 

קרובה ישועתי לבוא, הצעתי לאנ"ש שי' ללמדו בימי י"ט וכ' כסלו ונר חמישי דחנוכה הבע"ל כאו"א 

בסביבתו, והעיקר להביא לפו"מ כפסק רז"ל אשר לא המדרש עיקר אלא המעשה, היינו להשפיע בהם 

שיקיימו האמור בהמאמר הנ"ל ואז מובטחים אנו מהשי"ת אשר קרובה ישועתי לבוא ותקותי להגלות.

בברכת חג הגאולה.



יט

i"gyz'd ,elqk h"i .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰„t1היּו ברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי בׁשלֹום »»ְְְְִִִִִַַָָָ

הּוא 2עּמדי  הּפׁשּוט הּפרּוׁש הּנה , ִִִֵֵַַָָ

נפׁשֹו ּופדּית ּדוד, ׁשל נפׁשֹו על קאי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָׁש"ּנפׁשי"

ּדהּנה  ּבזה, והענין "בׁשלֹום". היתה ּדוד ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָׁשל

ז"ל  רּבֹותינּו מרּבים 3אמרּו ּתלמידיֿחכמים ְְְֲִִִֵֵַַַַָָ

ׁשּנאמר  ּבעֹולם, הוי'4ׁשלֹום לּמּודי ּבני וכל ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ

,"ּבֹוני" אּלא "ּבני" אלּֿתקרי ,ּבני ׁשלֹום ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָורב

"ּבֹוני אּלא ּבני "אלּֿתקרי  ׁשהּדרׁשה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהינּו,

הּׁשנּיה  "ּבני" ּבתבת ׁשּקאי 5היא למדים ּומּזה , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

רז"ל  ּכמאמר ּתלמידיֿחכמים, ּבּנאין,6על מאי ְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָָ

עֹולם. ׁשל ּבבנינֹו ׁשעֹוסקים ּתלמידיֿחכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָאּלּו

להבין  וכל 7וצרי" הראׁשֹון, "מ"ּבני ּגם הלא , ְְְֲִִִִִַַָָָָָֹ

על  ׁשּקאי ללמֹוד אפׁשר הוי'", לּמּודי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבני

הּוא  הוי'" "לּמּודי ּפרּוׁש ׁשהרי ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָּתלמידיֿחכמים,

ּתלמידיֿחכמים. ׁשהם הוי', ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָּתלמידי

LÈÂיׁש הוי'" ּב"לּמּודי ּדהּנה ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָ

ּפרּוׁשים  ּתלמידי 8ׁשני הּוא אחד ּפרּוׁש , ְְִִֵֵֵֵֶַָ

 ֿ ׁשעל ּתלמידיֿחכמים, על וקאי (ּכּנ"ל), ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהוי'

ׁשל  חכמתֹו ׁשהיא ּתֹורה ׁשּלֹומדים ְְְִִֵֶֶֶֶָָָידיֿזה

נעׂשים  אזי אחד", וחכמתֹו ו"הּוא ְְְֲֲִֶַַַָָָָָהּקּב"ה,

הרב  ׁשּכתב ּכמֹו הּוא ׁשני ּופרּוׁש הוי'. ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּתלמידי

ּכביכֹול 9הּמּגיד  ׁשּמלּמדים הינּו הוי'" ׁש"ּלּמּודי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

חֹוני  ׁשל ּתפּלתֹו ועלּֿדר ,הּׁשםֿיתּבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאת

הּבֹורא 10המעּגל  רצֹון את ּכביכֹול מׁשּנה ׁשהיתה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּכדאיתא  עליוֿהּׁשלֹום, רּבנּו מׁשה וכן ,ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹיתּבר
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לעתֿעתה).)1 נדפס (לא תרל"ז בשלום פדה ד"ה על מיוסד זה שמאמר (240 (ס"ע סמ"ד בשיחה לקמן תהלים )2ראה

יט. א.)3נה, סד, יג.)4ברכות נד, בניך )5ישעי' וכל רד"ה תתלג). ע' (ח"ב עה"פ נ"ך אוה"ת גם וראה ב. תג, של"ה

.(71 ע' תרפ"ט (סה"מ א.)6תרפ"ט קיד, תש"ד )7שבת קמב. ע' תרנ"ט (סה"מ תש"ד תרנ"ט. בשלום פדה רד"ה גם ראה

.(66 ואילך.)8ע' תשעה ע' ראה פ' אוה"ת שם.)9ראה באוה"ת הובא – סע"ב) (צז, סשפ"ד או"ת סקמ"ט. ראה )10לקו"א

א. כג, א. יט, תענית א. יט, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתהילים: אומר המלך דוד

‰„t1 וגאל פדה Èkהקדושֿברוךֿהוא ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏL· »»¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ
È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯·2, של הגאולה חג כסלו, לי"ט במיוחד שייך והפסוק ¿«ƒ»ƒ»ƒ

אליו  הגיעה השחרור שבשורת כדבריו תקנ "ט) (בשנת ממאסרו הזקן רבנו

בתהילים, זה פסוק קרא ≈p‰ƒ‰כאשר
ËeLt‰ Le¯t‰זה ‰e‡בפסוק «≈«»
È‡˜ "ÈLÙp"L מכווןBLÙ ÏÚ ∆«¿ƒ»≈««¿

ÏL BLÙ ˙i„Ùe ,„Âc ÏL∆»ƒ¿ƒ««¿∆
."ÌBÏL·" ‰˙È‰ „Âc»ƒ»¿»¿»

,‰Êa ÔÈÚ‰Â,חסידות עלֿפי ¿»ƒ¿»»∆
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c3 ¿ƒ≈»¿«≈«

ÌÈa¯Óבגמרא  ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒ
¯Ó‡pL ,ÌÏBÚa ÌBÏL4 בנבואת »»»∆∆¡«

‰ÈÂ'ישעיה  È„enÏ CÈa ÏÎÂ¿»»«ƒƒ≈¬»»
,CÈa ÌBÏL ·¯Â ודורשיםŒÏ‡ ¿«¿»»ƒ«

,"CÈBa" ‡l‡ "CÈa" È¯˜zƒ¿≈»»ƒ∆»»ƒ
È¯˜zŒÏ‡" ‰L¯c‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»»«ƒ¿≈
˙·˙a ‡È‰ "CÈBa ‡l‡ CÈa»»ƒ∆»»ƒƒ¿≈«

‰iM‰במילה  "CÈa"5 שבפסוק »»ƒ«¿ƒ»
בניך fÓe‰זה, תקרי 'אל זו מדרשה ƒ∆

בוניך' È‡wLאלא ÌÈ„ÓÏ שהמילה ¿≈ƒ∆»≈
מכוונת  ŒÈ„ÈÓÏz'בניך' ÏÚ««¿ƒ≈

ÌÈÓÎÁ,'בוניך' Ó‡Ók¯שנקראים ¬»ƒ¿«¬«
Ï"Ê¯6 בגמרא,ÔÈ‡pa È‡Ó הם מי ««««»ƒ

'בנאים', שנקראים ≈‡elאלו
ÌÈ˜ÒBÚL ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ∆¿ƒ

.ÌÏBÚ ÏL BÈ·a¿ƒ¿»∆»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ7Ìb ‡Ï‰ , ¿»ƒ¿»ƒ¬…«

ÔBL‡¯‰ "CÈa"Ó בפסוק האמור ƒ»«ƒ»ƒ
‰ÈÂ'",זה, È„enÏ CÈa ÏÎÂ"¿»»«ƒƒ≈¬»»

È‡wL „BÓÏÏ ¯LÙ‡ שהכוונה ∆¿»ƒ¿∆»≈
È¯‰L ,ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÏÚ««¿ƒ≈¬»ƒ∆¬≈
‡e‰ "'ÈÂ‰ È„enÏ" Le¯t≈ƒ≈¬»»
ŒÈ„ÈÓÏz Ì‰L ,'ÈÂ‰ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»»∆≈«¿ƒ≈

ÌÈÓÎÁ צורך אין זה לימוד  ולפי ¬»ƒ
גם  כי בוניך' אלא בניך תקרי 'אל לדרוש

מדבר  הכתוב הדרשה, ללא פשוטו, לפי

'למודי  שהם חכמים תלמידי ה'?על

‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈
"'ÈÂ‰ È„enÏ"a זה בפסוק ÌÈLe¯tהאמור ÈL LÈ8Le¯t , ¿ƒ≈¬»»≈¿≈≈ƒ≈

È‡˜Â ,(Ï"pk) 'ÈÂ‰ È„ÈÓÏz ‡e‰ „Á‡ היא ÏÚהכוונה ∆»«¿ƒ≈¬»»««¿»≈«
‡È‰L ‰¯Bz ÌÈ„ÓBlL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ∆«¿≈∆∆¿ƒ»∆ƒ

,"„Á‡ B˙ÓÎÁÂ ‡e‰"Â ,‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ של חכמתו »¿»∆«»»¿¿»¿»∆»
ולכן בו מאוחדת אלא בעצמו ממנו נפרד דבר איננה »¬‡ÈÊהקדושֿברוךֿהוא

תורה, לומדים ÌÈNÚ«¬ƒכאשר
ÈL Le¯Ùe .'ÈÂ‰ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»»≈≈ƒ

הוי' 'לימודי הביטוי ‰e‡במשמעות
„Èbn‰ ·¯‰ ·˙kL BÓk9 ¿∆»«»«««ƒ

‰ÈÂ'"ממעזריטש  È„enl"L∆ƒ≈¬»»
eÈ‰ גבוהה צדיקים כלֿכך בדרגה «¿

‡˙ונעלית  ÏBÎÈ·k ÌÈ„nÏnL∆¿«¿ƒƒ¿»∆
C¯cŒÏÚÂ ,C¯a˙ÈŒÌM‰«≈ƒ¿»≈¿«∆∆

B˙lÙzÏbÚÓ‰ ÈBÁ ÏL10 ¿ƒ»∆ƒ«¿«≈
˙‡ ÏBÎÈ·k ‰pLÓ ‰˙È‰L∆»¿»¿«»ƒ¿»∆

,C¯a˙È ‡¯Ba‰ ÔBˆ¯ כמסופר ¿«≈ƒ¿»≈
"מעשה  תענית), (במסכת בגמרא

התפלל  המעגל, לחוני לו שאמרו

והכניסו  'צאו להם, אמר גשמים. שירדו

ימוקו'. שלא בשביל פסחים תנורי

עג  עשה, מה גשמים. ירדו ולא התפלל

ריבונו  לפניו: ואמר בתוכה ועמד עוגה

שאני  עלי פניהם שמו בניך עולם! של

בשמך  אני נשבע לפניך, בית כבן

על  שתרחם עד מכאן זז שאיני הגדול

לא  אמר, מנטפין. גשמים התחילו בניך.

שיחין  בורות גשמי אלא שאלתי, כך

לא  אמר, בזעף. לירד התחילו ומערות.

ברכה  רצון גשמי אלא שאלתי, כך

ישראל  שיצאו עד כתיקנן, ירדו ונדבה.

הגשמים. מפני הבית להר מירושלים

עליהם  שהתפללת כשם לו, ואמרו באו

אמר  להן. שילכו התפלל כך שירדו,

הטוען. אבן נמחית אם וראו צאו להם,

חוני  אלמלא שטח, בן שמעון לו  שלח

מה  אבל נידוי, עליך גוזרני אתה,

המקום  לפני מתחטא שאתה לך אעשה

מתחטא  שהוא כבן רצונך לך ועושה

הכתוב  ועליך רצונו. לו ועושה אביו על

ותגל  ואמך אביך ישמח אומר,

ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ,יולדתך." ea¯ ‰LÓ ÔÎÂ דברים בכמה בתורה כמסופר ¿≈…∆«≈»»«»
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g"nyz'd ,elqk c"i ,glyie zyxt zay

ׁשהם 26הּפסּוק  הּקדׁש, ּבׁשקל הּכף עׂשרה עׂשרה ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

יחד  ּוׁשניהם הּדּברֹות, ועׂשרת מאמרֹות ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָעׂשרה

ּתֹורת  עלּֿפי ּובפרט וכּו', הּקדׁש" "ׁשקל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹנעׂשים

ּב'ׁשער  ונתּבארה (הּובאה ְְְְֲִֵַַַַַָָָהּבעלֿׁשםֿט ֹוב

והאמּונה' מאמרֹות 27הּיחּוד ׁשהעׂשרה ( ְֱֲֲִֶַַָָָָָָ

כּו'. ורגע רגע ּבכל ְְְְִִֶֶַַַָמתחּדׁשים

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ והעסק הּדּבּור עלֿידי אׁשר ƒƒ»ְְֲִֵֵֶֶַַָ

ענין  יקּוּים ּבּתֹורה, אּלּו ְְְְִִִֵַַָָָּבענינים

אֹומר  עֹוׂשה, ׁשהּוא "מה ׁשהרי ּבפעל, ְֲֵֵֶֶֶֶַַֹזה

ּדבריו  מּגיד ׁשּכתּוב ּכמֹו לעׂשֹות", ְְְְֲִִֵֶַַָָָָליׂשראל

ליׂשראל  ּומׁשּפטיו חּקיו מה 28ליעקב ׁשּיקּוּים , ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֻ

ׁשּתהיה  כּו', וׂשמחה" ׂשׂשֹון ּברא "אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָׁשּכתּוב

מה  ויק ּוים וׂשמחה", "ׂשׂשֹון ׁשל חדׁשה ְְְֲִִִֶַַָָָָָּבריאה

ׂשׂשֹון  קֹול ירּוׁשלים, ּובחּוצֹות יהּודה ּבערי יּׁשמע אלקינּו ה' "מהרה ְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹׁשּכתּוב

ּתצאּו" ּבחּפזֹון ּד"לא ּובאפן ּכּלה", וקֹול חתן קֹול ׂשמחה ּבׁשּובה 29וקֹול אּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

ראׁשם 30ונחת  על עֹולם עלֿידי 31וׂשמחת הּבאה ּבזריזּות זה עם ּוביחד , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

מּמׁש. ּומּיד וּתכף כּו', "מהרה" ְְְִִֵֵֶַָָָָׂשמחה ,
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פו.26) ז, הנ"ל.28)פ"א.27)נשא הנהנה כל בסד"ה הובא – יט. פ"ל, שמו"ר יט. קמז, יב.29)תהלים נב, שם 30)ישעי'

טו. יא.31)ל, נא, י. לה, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜eÒt‰ ÏÚ26Ì‰L ,L„w‰ Ï˜La Ûk‰ ‰¯NÚ ‰¯NÚ כפל ««»¬»»¬»»««¿∆∆«…∆∆≈

כנגד  הוא עשרה' 'עשרה בפסוק NÚÂ¯˙הלשון ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ¬»»«¬»«¬∆∆
Ë¯Ù·e ,'eÎÂ "L„w‰ Ï˜L" ÌÈNÚ „ÁÈ Ì‰ÈLe ,˙B¯ac‰«ƒ¿¿≈∆«««¬ƒ∆∆«…∆¿ƒ¿»
¯ÚL'a ‰¯‡a˙Â ‰‡·e‰) ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz ÈtŒÏÚ«ƒ««««≈¿»¿ƒ¿»¬»¿««

'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰27 שבספר «ƒ¿»¡»
B¯Ó‡Ó˙התניא  ‰¯NÚ‰L (∆»¬»»«¬»

העולם  נברא ÌÈLcÁ˙Óƒ¿«¿ƒשבהם
'eÎ Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎa:לשונו (וזה ¿»∆«¿∆«

נצב  דברך ה' לעולם כתיב "הנה

כי  ז"ל הבעלֿשםֿטוב ופירש בשמים,

המים  בתוך רקיע יהי שאמרת דברך

נצבות  הן אלו ואותיות תיבות וגו',

השמים  רקיע בתוך לעולם ועומדות

לעולם  הרקיעים כל בתוך ומלובשות

יקום  אלהינו ודבר כדכתיב להחיותם,

כו', לעד וקיימים חיים ודבריו לעולם

כרגע  מסתלקות האותיות היו אילו כי

השמים  כל היו למקורן, וחוזרות ח"ו

כלל, היו כלא והיו ממש, ואפס אין

ממש"). כו' רקיע יהי מאמר קודם וכמו

המאמרות  בעשרה שיש בוודאי כן ואם

מיוחדת. וחשיבות מעלה

È„ÈŒÏÚ ¯L‡ ÔBˆ¯-È‰ÈÂƒƒ»¬∆«¿≈
el‡ ÌÈÈÚa ˜ÒÚ‰Â ¯eac‰«ƒ¿»≈∆¿ƒ¿»ƒ≈
וכלה  וחתן ושמחה ששון של

‡e‰L ‰Ó" È¯‰L ,ÏÚÙa ‰Ê ÔÈÚ Ìie˜È ,‰¯Bza ֿ הקדושֿברוך «»¿«ƒ¿»∆¿…«∆¬≈«∆
ÈbÓ„הוא ·e˙kL BÓk ,"˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡ ,‰NBÚ∆≈¿ƒ¿»≈«¬¿∆»«ƒ

Ï‡¯NÈÏ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁ ·˜ÚÈÏ ÂÈ¯·c28‰Ó Ìie˜iL , ¿»»¿«¬…À»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈∆¿««
ÁÓNÂ ÔBNN ‡¯a ¯L‡" ·e˙kL‰‡È¯a ‰È‰zL ,'eÎ "‰ ∆»¬∆»»»¿ƒ¿»∆ƒ¿∆¿ƒ»

‰L„Á לגבי לעיל האמור (עלֿדרך ¬»»
המאמרות) עשרת ∆ÏLהתחדשות

‰Ó ÌÈe˜ÈÂ ,"‰ÁÓNÂ ÔBNN"»¿ƒ¿»ƒ««
eÈ˜Ï‡ '‰ ‰¯‰Ó" ·e˙kL∆»¿≈»¡…≈
˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈƒ»«¿»≈¿»¿
ÏB˜Â ÔBNN ÏB˜ ,ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ»¿
,"‰lk ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ‰ÁÓNƒ¿»»»¿«»
השלימה  בגאולה שיתקיים יעוד

ÔBÊtÁa ‡Ï"c ÔÙ‡·e¿…∆¿…¿ƒ»
"e‡ˆz29‰·eLa ‡l‡ ≈≈∆»¿»
˙ÁÂ30ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ »««¿ƒ¿«»«

ÌL‡¯31‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e למרות , …»¿««ƒ∆
בחפזון, ולא בנחת תהיה שהגאולה

תהיה ŒÏÚהיא ‰‡a‰ ˙eÊÈ¯Êaƒ¿ƒ«»»«
,'eÎ "‰¯‰Ó" ,‰ÁÓN È„È¿≈ƒ¿»¿≈»

.LnÓ „iÓe ÛÎzÂ¿≈∆ƒ»«»
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לּה11ּבּזהר  אחיד ּוליעקב, ליצחק לאברהם זכר ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹֹֹ

את  ׁשּלֹוקח אחד ּכמׁשל ּפרּוׁש: וגּופּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּבדרֹועּה

ּומׁשּנה  ליל אֹותֹו מניח ואינֹו הּיד אצל ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָחברֹו

רצֹונֹו ּומׁשּנה כּו' אֹותֹו אחז ּכביכֹול ּכ ְְְְִֶַַָָָרצֹונֹו,

מׁשּגיחין  "אין אמר יהֹוׁשע רּבי וכן .ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֻיתּבר

ּבני" "נּצחּוני הּקּב"ה ואמר וזהּו12ּבבתֿקֹול", . ְְְְִִֶַַַַָָָָ

את  ּכביכֹול ׁשּמלּמדים הוי'", לּמּודי ּבני"ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

הּזקן  רּבנּו ׁשּפרׁש מה ּגם וזהּו .ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשםֿיתּבר

הּׂשמחה' נׁשמת 14עלּֿפסּוק 13'ּבעל הוי' נר ְְֲִִֵַַַַַָָָָ

ׁשם  ּגלּוי  ּוממׁשי הּמאיר הּוא מי אׁשר ְֲִִִִֵֵֶַַָָאדם,

הוי' ׁשם ּדהּנה, אדם". "נׁשמת זה הרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָהוי',

והתּפּׁשטּות  המׁשכה התּפּׁשטּות צמצּום ,15ענינֹו ְְְְְְְְִִִִַַַָָָ

ּכל  הּנה הוי', ּבׁשם אּלּו ענינים הּפֹועל הּוא ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָּומי

הּוא  ּכאׁשר האדם, עבֹודת עלֿידי נעׂשה ְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָזה

ענין  ׁשהּוא ו'רצֹוא', אהבה ׁשל ּבתנּועה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָעֹומד

אזי  הּכלים, מּגדר ויציאה הסּתּלקּות צמצּום ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשל

והסּתּלקּות  הּצמצּום ענין למעלה ּגם ְְְְְְְִִִֵַַַַַָּפֹועל

ו'ׁשֹוב', יראה ּבבחינת הּוא האדם וכאׁשר ְְְְֲִִִֶַַָָָָָהאֹור,

וזהּו האֹור, התּפּׁשטּות ׁשּיהיה למעלה ּגם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּפֹועל

את  הּפֹועל הּוא ׁשהאדם אדם", נׁשמת הוי' ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ"נר

הּתפּלה, ענין ּכללּות ּגם וזהּו הענינים. ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָּכל

ׁשּפֹועלת  המעּגל, חֹוני ׁשל ּתפּלתֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָּובפרט

ׁשּגם  הּׁשנים, את ּולבר החֹולים את ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָלרּפאֹות

הׁשּתלׁשלּות  ּבסדר ׁשּנמׁשכה ההמׁשכה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּכאׁשר

צמצּו והתּפּׁשטּות עלֿידי המׁשכה והתּפּׁשטּות ם ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָ

להיֹות  היא העבֹודה הּנה אחר, ּבאֹופן ְְֲִִִִֵֵֶַָָהיא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ב).)11 (נד, תכ"א תקו"ז ב. קצג, ב. קצ, ח"ב זהר ב.)12ראה נט, ב.)13ב"מ מ, ג. לו, מקץ תו"א כז.)14ראה כ, משלי

ובכ"מ.)15 א. א, בשלח לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מהקדושֿברוךֿהוא  ביקש רבנו ונענה,שמשה ישראל עם «È‡„kƒ¿ƒ˙‡עבור

הפסוק fa11‰¯כמובא  ÚÈÏe˜·,על ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ¯ÎÊ שאמר «…«¿…¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
על  שימחול לה' בתפילתו רבנו העגל,משה dÚB¯„aמעשה dÏ „ÈÁ‡»ƒ≈ƒ¿≈

,dÙe‚Â וגופו בזרועו כביכול, לקדושֿברוךֿהוא, לו אחז רבנו משה ¿≈
Á˜BlL „Á‡ ÏLÓk :Le¯t≈ƒ¿«∆»∆≈«
BÈ‡Â „i‰ Ïˆ‡ B¯·Á ˙‡∆¬≈≈∆«»¿≈

CÏÈÏ B˙B‡ ÁÈÓ‰pLÓe ≈ƒ«≈≈¿«∆
ÊÁ‡ ÏBÎÈ·k Ck ,BBˆ¯ משה ¿»ƒ¿»»«

eÎ'רבנו  B˙B‡ את ֿ הקדושֿברוך

כביכול  ¯ˆBBהוא ‰pLÓe¿«∆¿
¯Ó‡ ÚLB‰È Èa¯ ÔÎÂ .C¯a˙Èƒ¿»≈¿≈«ƒ¿À«»«

ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡" בפסיקת מתחשבים ≈«¿ƒƒ
Ó‡Â¯משמים ÏB˜Œ˙·aהלכה  ," ¿«¿»«

"Èa ÈeÁv" ‰"aw‰12 «»»ƒ¿ƒ»«
יהושע. רבי לדברי והסכים

,"'ÈÂ‰ È„enÏ CÈa" e‰ÊÂ¿∆»«ƒƒ≈¬»»
Lאלו ÏBÎÈ·kצדיקים ÌÈ„nÏn ∆¿«¿ƒƒ¿»

C¯a˙ÈŒÌM‰ שינוי ‡˙ ופועלים ∆«≈ƒ¿»≈
Ó‰העליון ברצון  Ìb e‰ÊÂ .¿∆««

ÏÚa' Ô˜f‰ ea¯ L¯tL∆≈≈«≈«»≈««
'‰ÁÓO‰13 י"ט הגאולה חג של «ƒ¿»

‰eÒtŒÏÚ14'ÈÂ˜כסלו, ¯ «»≈¬»»
‡e‰ ÈÓ ¯L‡ ,Ì„‡ ˙ÓLƒ¿«»»¬∆ƒ

CÈLÓÓe ¯È‡n‰ מלמעלהÈeÏb «≈ƒ«¿ƒƒ
'ÈÂ‰ ÌL,בעולם‰Ê È¯‰ ≈¬»»¬≈∆

"Ì„‡ ˙ÓL" רואים כאן וגם ƒ¿«»»
כוח  יש היהודי, האדם, שלנשמת

כביכול. האלוקות, על ≈p‰c¿ƒ‰,לפעול
ÌeˆÓˆ BÈÚ 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»ƒ¿»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿«¿»»

˙eËMt˙‰Â15, באגרת כמבואר ¿ƒ¿«¿
"היו"ד  ד): (פרק שבתניא התשובה

מרמזת  לבד נקודה בחינת שהיא

העלם  בבחינת שהיא ית' לחכמתו

לבחינת  שבאה קודם והסתר

לבחינת  שבאה ואחר התפשטות...

בחינת  לה שיש ה"א באות ונרמזת נכללת וההבנה... ההשגה וגילוי התפשטות

לצמצום  הכוונה (שאין בחסידות ומבואר לאורך" וגם לרוחב... התפשטות

בלתי  חלק שהוא לצמצום אלא השפעה למנוע וכוונתו הדין ממידת שנובע

עמוק. רעיון בקצרה לתלמידו מתמצת שהרב כשם ההשפעה, מתהליך נפרד

והתפשטות, לצמצום רומזות וה"א יו"ד שהאותיות מבואר) והאותיות ועוד

וא"ו  האות וגם למטה מלמעלה השפע וירידת להמשכת רומזות וה"א וא"ו

ואחר  צמצום יש שתחילה כך על רומזת ארוך בקו והמשכה יו"ד כמו שראשה

רומזת  הראשונה, כמו האחרונה, הה"א וגם והמשכה התפשטות ישנה כך

כתוב  אחרי) (פרשת צדק הצמח לאדמו"ר הזוהר ביאורי (ובספר להתפשטות

שיבוא  כדי ההשתלשלות... כללות וסדרי כללות עניין הוא זה "וכל זה: בעניין

אחר  במיעוט מאיןֿסוף והשפע האור

מאצילות  להיות שיוכל עד מיעוט

שיתהוו  עד כו' יצירה ומבריאה בריאה

שהי' לא ואם ממש גבול בעלי נבראים

ידי  על ומשתלשל הולך אורֿאיןֿסוף

בריאה, באצילות, הוי' אותיות ד'

בחינת  מתהווה הי' לא עשיה, יצירה

הכול  היה אלא הנפרדים הנבראים

ממש") אלוקות ‰e‡בבחינת ÈÓeƒ
ÌLa el‡ ÌÈÈÚ ÏÚBt‰«≈ƒ¿»ƒ≈¿≈

,'ÈÂ‰ התגלות שתהיה שם וגורם של ¬»»
È„ÈŒÏÚהוי', ‰NÚ ‰Ê Ïk ‰p‰ƒ≈»∆«¬∆«¿≈

‡e‰ ¯L‡k ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»«¬∆
‰Úe˙a „ÓBÚ נפשיתֿרוחניתÏL ≈ƒ¿»∆

רצון Bˆ¯'Â‡'לאלוקות ‡‰·‰ «¬»¿»
לאלוקות,ותשוקה  ∆e‰L‡להתקרב

˙e˜lzÒ‰ ÌeˆÓˆ ÏL ÔÈÚ של ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿«¿
הנפש  bÓ„¯כוחות ‰‡ÈˆÈÂƒƒ»ƒ∆∆

ÌÈÏk‰,הנפש Ìbשל ÏÚBt ÈÊ‡ «≈ƒ¬«≈«
ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿««ƒ¿

,¯B‡‰ ˙e˜lzÒ‰Â עניין והוא ¿ƒ¿«¿»
הוי' בשם ‰‡„Ìהצמצום ¯L‡ÎÂ¿«¬∆»»»

‰‡¯È ˙ÈÁ·a ‡e‰ לאלוקות ƒ¿ƒ«ƒ¿»
'·BL'Â ושל כיווץ של נפשית תנועה ¿

הכלים, גדרי בתוך ≈ÏÚBt'התיישבות'
‰ÏÚÓÏ Ìb באלוקות‰È‰iL «¿«¿»∆ƒ¿∆
˙eËMt˙‰ והתגלות,¯B‡‰ ƒ¿«¿»

,"Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯" e‰ÊÂ¿∆≈¬»»ƒ¿«»»
Ì„‡‰L בכוחות עבודתו ידי על ∆»»»

Ïkנפשו  ˙‡ ÏÚBt‰ ‡e‰«≈∆»
ÌÈÈÚ‰.באלוקות e‰ÊÂלמעלה »ƒ¿»ƒ¿∆

‰lÙz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb כל של «¿»ƒ¿««¿ƒ»
‰ÏbÚÓיהודי, ÈBÁ ÏL B˙lÙz Ë¯Ù·e,לעיל כמובא ,L בוודאי ƒ¿»¿ƒ»∆ƒ«¿«≈∆

˙ÏÚBt,באלוקות למעלה ‡˙שינוי C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰ ˙‡ ˙B‡t¯Ï ∆∆¿«¿∆«ƒ¿»≈∆
,ÌÈM‰ הוא חסידות פי על העניין ‰‰ÎLÓ‰ותוכן ¯L‡k ÌbL של «»ƒ∆««¬∆««¿»»

האלוקי  ‰eÏLÏzL˙למטה מלמעלה ÎLÓpL‰האור ¯„Òa שבו ∆ƒ¿¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿
למדרגה האור  ממדרגה יורד eËMt˙‰Â˙האלוקי ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¿ƒ¿«¿

˙eËMt˙‰Â ‰ÎLÓ‰ כמבואר,¯Á‡ ÔÙB‡a ‡È‰ עתיד שלא באופן «¿»»¿ƒ¿«¿ƒ¿∆«≈
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כי i"gyz'd ,elqk h"i

מקֹום" ׁשל רצֹונֹו (אֹויפמאכן)16"עֹוׂשין לפעֹול , ְְְְְִִֶַָ

חדׁש ּבדרֹועּה17רצֹון לּה "ּדאחיד וכּנ"ל , ְְְִִֵֵַַָָָָ

אמנם, ּבּקׁשתֹו. למּלאֹות אֹותֹו ּומלּמד ְְְְְֵֵַַַָָָָוגּופּה",

ּבקנה  עֹולים הוי'" ּב"לּמּודי הּנ"ל הּפרּוׁשים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשני

(ּכפרּוׁש18אחד  הוי'" את ׁש"ּילמדּו ּדבכדי , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

הוי'" "ּתלמידי ּתחלה להיֹות צריכים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָהּׁשני),

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הראׁשֹון). לעׂשֹות 19(ּכפרּוׁש לּמדני ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

"לּמדני", להיֹות צרי ׁשּבתחלה ,ְְְְִִִִִֵֶֶַָָרצֹונ

"לעׂשֹות  יהיה ועלֿידיֿזה הוי'", ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָ"ּתלמידי

לפעֹול  מקֹום", ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ׁשּיהיּו ,"ְְְְִִִֶֶֶָרצֹונ

וכיון  הוי'. את ׁש'ּמלּמדים' ׁשּזהּו חדׁש, ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָרצֹון

הוי'" "לּמּודי ענין יׁשנֹו הּפרּוׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּלׁשני

ּתלמידיֿחכמים, ּדהינּו הוי', ּתלמידי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּפרּוׁשֹו

לּמּודי  ּבני "וכל הראׁשֹון, "מ"ּבני ּגם ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהרי

ּתלמידיֿחכמים. על ּדקאי ללמֹוד יכֹולים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָהוי'",

ׁשל ÔÈ·‰Ïeב) ענינֹו ּתחלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְְִִִִֶֶַָָָ

בׁשלֹום  "ּפדה הּפסּוק (ׁשהרי ְֲִֵֶַָָָָָּדוד

ׁשמֹו על אׁשר ּדוד), ׁשל נפׁשֹו על קאי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָנפׁשי"

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּביתֿהּמקּדׁש, ׁשיר 20נקרא מזמֹור ְְְְִִִִֵֶַָָָ

ׁשּבנין  היֹות ּדעם והינּו, לדוד. הּבית ְְְְְֱֲִִִִֶַַַַַָֻחנּכת

ּכמֹו ׁשלמה, עלֿידי היה ּבפֹועל ְְְְְִֵֵַַַָָָֹֹּביתֿהּמקּדׁש

וׁשקט 21ׁשּכתּוב  וׁשלֹום גו' מנחה איׁש יהיה הּוא ְְְִִֶֶֶֶָָָָֻ

ּבית  יבנה הּוא (ולכן) ּבימיו, יׂשראל על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאּתן

ּכיון  ּדוד, ׁשם על הּבית נקרא מּכלֿמקֹום ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָלׁשמי,

הּבית ׁש לבנין ההכנֹות ּכל היּו .22עלֿידֹו ְְֲִִֶַַַַַָָָָ

¯e‡·e הּמבאר עלּֿפי יּובן הּבית, ענין ּכללּות ≈ְְְִִִַַַַַָָָֹ

חנּכת  ׁשיר "מזמֹור ְְְֲִִִִַַַֻּבדּבּורֿהּמתחיל

סּוגים,23הּבית" לׁשלׁשה נחלקים האדם ׁשּצרכי , ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּבאדם  הּוא ׁשּכן הּדבר וטעם ּובית. לבּוׁש ְְִֵֶַַַַָָָָָָמזֹון

ּבעבֹודתֹו, הּוא ׁשּכן והּטעם האדם, ּבעבֹודת זה ענין ׁשּיׁשנֹו לפי הּוא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּתחּתֹון,
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ועוד.)16 ב. לה, ברכות – חז"ל (שערי )17לשון פמ"ט חינוך פפ"ו. הק"ש שער בינה אמרי ג. צט, ברכה לקו"ת ראה

ועוד. ואילך). א קל, ח"ב האמצעי לאדמו"ר תשעו.)18תשובה ע' שם אוה"ת י.)19ראה קמג, א.)20תהלים ל, תהלים

טֿי.)21 כב, הימיםֿא ע')22דברי (ח"ב לדוד הבית חנוכת שיר מזמור עה"פ נ"ך באוה"ת הובא ט. פי"ב, במדב"ר ראה

ואילך.)23תתקלא). ד צח, ברכה לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לשנים  וברכה לחולים רפואה ממנו נמשך ‰B·Ú„‰להיות ‰p‰ של ƒ≈»¬»

ÌB˜Ó"התפילה  ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ" ˙BÈ‰Ï ‡È‰16ÏBÚÙÏ , ƒƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿
ÔÎ‡ÓÙÈB‡) ולחדש L„Áליצור ÔBˆ¯ (17Ï"pÎÂ הזוהר , כלשון ¿¿«¿»»»¿««

רבנו  משה לגבי לעיל dÙe‚Â",הנזכר dÚB¯„a dÏ „ÈÁ‡c" שאחז ¿»ƒ≈ƒ¿≈¿≈
ובגופו  בזרועו הקדושֿברוךֿהוא את

‡B˙B(כביכול) „nÏÓe ופועל ¿«≈
לו  B˙Lwa.וגורם ˙B‡lÓÏ¿«¿«»»

Ï"p‰ ÌÈLe¯t‰ ÈL ,ÌÓ‡»¿»¿≈«≈ƒ««
"'ÈÂ‰ È„enÏ"a שהכוונה האחד ¿ƒ≈¬»»

תורת  את הלומדים חכמים לתלמידי

הוי' את המלמדים שהם והשני ה',

אלא  לזה זה סותרים אינן (כביכול)

דבר של ˜a‰לאמיתו ÌÈÏBÚƒ¿»∆
„Á‡18˙‡ e„ÓÏi"L È„Î·c , ∆»¿ƒ¿≈∆¿«¿∆

(ÈM‰ Le¯Ùk) "'ÈÂ‰ ויפעלו ¬»»«≈«≈ƒ
בהוי', חדש BÈ‰Ï˙רצון ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿
החכמים "È„ÈÓÏzתלמידי ‰ÏÁz¿ƒ»«¿ƒ≈

.(ÔBL‡¯‰ Le¯Ùk) "'ÈÂ‰¬»»«≈»ƒ
·e˙kL BÓÎe19בתהיליםÈ„nÏ ¿∆»«¿≈ƒ

,EBˆ¯ ˙BNÚÏ היא הבקשה «¬¿∆
לעשות  אותי ילמד שהקדושֿברוךֿהוא

רצונו ˆ¯CÈאת ‰ÏÁ˙aL∆ƒ¿ƒ»»ƒ
,"È„nÏ" ˙BÈ‰Ï שתלמידי ƒ¿«¿≈ƒ

יהיו ‰ÈÂ'",החכמים È„ÈÓÏz"«¿ƒ≈¬»»
‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ בכוחם ¿«¿≈∆ƒ¿∆

החכמים  תלמידי של וביכולתם

eÈ‰iL ,"EBˆ¯ ˙BNÚÏ"«¬¿∆∆ƒ¿
החכמים  ¯ˆBBתלמידי ÔÈNBÚ"ƒ¿
,"ÌB˜Ó ÏL הכוונה פשוטו ולפי ∆»

ולפי  ה' רצון את בפועל מבצעים שהם

עושים  שהם הכוונה הפנימי הפירוש

העליון, הרצון את ומחדשים ופועלים

e‰fLהיינו ,L„Á ÔBˆ¯ ÏBÚÙÏƒ¿»»»∆∆
.'ÈÂ‰ ˙‡ 'ÌÈ„nÏn'L∆¿«¿ƒ∆¬»»

BLÈ ÌÈLe¯t‰ ÈLlL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿≈«≈ƒ∆¿
BLe¯tL "'ÈÂ‰ È„enÏ" ÔÈÚƒ¿«ƒ≈¬»»∆≈
ŒÈ„ÈÓÏz eÈ‰c ,'ÈÂ‰ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»»¿«¿«¿ƒ≈
"CÈa"Ó Ìb È¯‰ ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¬≈«ƒ»«ƒ
È„enÏ CÈa ÏÎÂ" ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿»»«ƒƒ≈
È‡˜c „BÓÏÏ ÌÈÏBÎÈ ,"'ÈÂ‰¬»»¿ƒƒ¿¿»≈

מתכווין ŒÈ„ÈÓÏzשהכתוב ÏÚ««¿ƒ≈

ÌÈÓÎÁ של הדרשה באמצעות שבפסוק, השני מ"בניך" נלמד הדבר ולמה ¬»ƒ
בוניך'? אלא בניך תקרי 'אל

‰Ê ÔÈ·‰Ïe בניך ·) 'וכל הפסוק על ז"ל חכמינו לדרשת והביאור הטעם ¿»ƒ∆
לעיל, כאמור בניך', שלום ורב ה' BÈÚלמודי ‰ÏÁz ÌÈc˜‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»

Âc„הפנימי ÏL המלךÈ¯‰L) ∆»ƒ∆¬≈
"ÈLÙ ÌBÏL· ‰„t" ˜eÒt‰«»»»¿»«¿ƒ

È‡˜מכוון,(„Âc ÏL BLÙ ÏÚ »≈««¿∆»ƒ
BÓL ÏÚ ¯L‡ המלך דוד של ¬∆«¿

BÓk ,Lc˜n‰Œ˙Èa ‡¯˜ƒ¿»≈«ƒ¿»¿
·e˙kL20˙kÁ ¯ÈL ¯BÓÊÓ ∆»ƒ¿ƒ¬À«

˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â .„Â„Ï ˙Èa‰««ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¡
ÏÚBÙa Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈaL∆ƒ¿«≈«ƒ¿»¿«

,‰ÓÏL È„ÈŒÏÚ ‰È‰ דוד של בנו »»«¿≈¿……
·e˙kL BÓk21 דוד אל ה' בדברי ¿∆»

ידי  על המקדש בניית של זה בעניין

המלך‰e‡שלמה  ∆¿È‰Èƒ‰שלמה
Ë˜LÂ ÌBÏLÂ 'Â‚ ‰ÁÓ LÈ‡ƒ¿À»¿»»∆∆

ה' ÂÈÓÈaאני Ï‡¯NÈ ÏÚ Ôz‡∆≈«ƒ¿»≈¿»»
שלמה, ·È‰בימי ‡e‰ (ÔÎÏÂ)¿»≈ƒ¿∆

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÈÓLÏ ˙Èa למרות «ƒƒ¿ƒƒ»»
ידי  על היתה בפועל הבנייה שכאמור

ÌLשלמה  ÏÚ ˙Èa‰ ‡¯˜ƒ¿»««ƒ«≈
Ïk eÈ‰ B„ÈŒÏÚL ÔÂÈk ,„Âc»ƒ≈»∆«»»»

˙Èa‰ ÔÈ·Ï ˙BÎ‰‰22. «¬»¿ƒ¿«««ƒ
,˙Èa‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ¯e‡·e≈¿»ƒ¿«««ƒ

המקדש  בית של הפנימי «Ô·eÈהתוכן
Œ¯ea„a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿ƒ

ÏÈÁ˙n‰ של חסידות במאמר ««¿ƒ
תורה' 'לקוטי בספר הזקן אדמו"ר

בפסוק  ÈL¯הפותח ¯BÓÊÓ"ƒ¿ƒ
"˙Èa‰ ˙kÁ23ÈÎ¯vL , ¬À«««ƒ∆»¿≈

‰LÏLÏ ÌÈ˜ÏÁ Ì„‡‰»»»∆¿»ƒƒ¿…»
ÌÈ‚eÒ,כללייםLe·Ï ÔBÊÓ ƒ»¿

‡e‰ ÔkL ¯·c‰ ÌÚËÂ .˙È·e«ƒ¿«««»»∆≈
ÔBzÁz‰ Ì„‡a,בגשמיות‡e‰ »»»««¿

˙„B·Úa ‰Ê ÔÈÚ BLiL ÈÙÏ¿ƒ∆∆¿ƒ¿»∆«¬«
Ì„‡‰,הרוחניתÔkL ÌÚh‰Â »»»¿«««∆≈

B˙„B·Úa ‡e‰,האדם של הרוחנית «¬»
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העליֹון'. ּב'אדם למעלה ּגם הּוא ׁשּכן לפי ְְְְִֵֶֶַַָָָָָהּוא

ּובית, לבּוׁש מזֹון ׁשּבין החּלּוק ּכללּות ְְִִֵֵֶַַָָּובאּור

ועד  ּבפנימּיּותֹו, ׁשּנכנס ענין הּוא 'מזֹון' ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָּדהּנה

ּכבׂשרֹו". ּובׂשר "ּדם מּמּנּו, חלק ונעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנהפ

ּכמֹו הּתֹורה, ענין הּוא ְְְִִַַָָּובכללּות

לּמּוד 24ׁשּכתּוב  ׁשהרי מעי, ּבתֹו ותֹורת ְְְֲִֵֵֶֶָָָ

והּׂשגה, הבנה ׁשל ּבאֹופן להיֹות צרי ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהּתֹורה

עד  צדדיו, מּכל ׁשּבּתֹורה הּׂשכל את ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתֹופס

"ּדם  ּכמֹו מּמּנּו, חלק ונעׂשה ׂשכלֹו עם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשּמתאחד

'אֹור  ּבׁשם הּתֹורה נקראת ׁשּלכן ּכבׂשרֹו", ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּובׂשר

ּגם  נקראת הּתֹורה הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָּפנימי'.

ּתֹופס  ׁשהאדם הּתֹורה ׂשכל ּגם ּכי 'לבּוׁש', ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּבׁשם

ּובׂשר  "ּדם מעי", ּבתֹו ּתֹורת" להיֹות ְְְְְִִֵַָָָָּבׂשכלֹו

ׁשּמבאר  (ּכפי הּוא הּלּמּוד סדר הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָּכבׂשרֹו",

ּבּתניא  הּזקן להבין 25רּבנּו ׁשּמתיּגע ׁשּבׁשעה ( ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבּוריּה) על לאׁשּורּה ׁשּמּׂשיגּה (קדם הלכה ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹאיזֹו

מּוקף  ׁשּלֹו ׁשהּׂשכל והינּו ּבּה, מלּבׁש ׂשכלֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֻאזי

ּבּה), ׁשעֹוסק  ההלכה (ּדבר הּמׂשּכל ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֻעלֿידי

עליו  ּומּקיף מּמּנּו למעלה (הּמׂשּכל) ְְְִִֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא

להתעּסק  יכֹול ׂשכלֹו אין מעׂשה ּבׁשעת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ(ׁשּלכן

ההלכה  את ׁשהּׂשיג לאחרי ורק אחר), ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבענין

את  ּומּקיף ּתֹופס ׂשכלֹו אזי ּבּוריּה, על ְְֲֲִִֵֶַַַַָָלאׁשּורּה

מּוקפת  ונעׂשית ּבפנימּיּותֹו ׁשּבאה ההלכה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדבר

ׁשּמבין לאחרי  ׁשּגם זאת, ועֹוד ּומּׂשיג ּבׂשכלֹו. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַֹ

ּכיון  הרי ּבּוריֹו, על ּפרטיו לכל הּתֹורה ׂשכל ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָאת

והיא  הּקּב"ה, ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ְְְִִֶֶַַָָָָָׁשהּתֹורה

ים  מּני ּורחבה מּדה מארץ החלק 26ארּכה הּנה , ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

עדין  נׁשאר הּתֹורה ׂשכל ׁשל ּגדֹול ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּיֹותר

היא  ׁשהּתֹורה ׁשּזהּו ׂשכלֹו, על מּקיף ְְִִִִִֶֶֶַַַַָּבבחינת

ּבבחינת  ׁשהּוא 'לבּוׁש', ּגם אּלא) 'מזֹון', רק ְְִִֶֶַַַָָֹ(לא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡'a ‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ ÔkL ÈÙÏ ‡e‰ ֿ הקדושֿברוך ¿ƒ∆≈«¿«¿»»»»»∆¿

הוא.

˜elÁ‰ ˙eÏÏk ¯e‡·e הכללי È·e˙,ההבדל Le·Ï ÔBÊÓ ÔÈaL ≈¿»«ƒ∆≈»¿«ƒ
'ÔBÊÓ' ‰p‰cושותה אוכל שהאדם והשתייה ÒÎpLהאוכל ÔÈÚ ‡e‰ ¿ƒ≈»ƒ¿»∆ƒ¿»
B˙eiÓÈÙa,האדם גוף ÚÂ„של ƒ¿ƒƒ¿«

CÙ‰pL מחוץ היה לכן שקודם מדבר ∆∆¿«
מהאדם ונפרד ÏÁ˜לאדם ‰NÚÂ¿«¬∆≈∆

נפרד עצמו,epnÓ,בלתי מהאדם ƒ∆
."B¯N·k ¯N·e Ìc"«»»ƒ¿»

˙eÏÏÎ·e המקביל הרוחני העניין ƒ¿»
הגשמי המזון ÔÈÚלעניין ‡e‰ƒ¿«

·e˙kL BÓk ,‰¯Bz‰24 על «»¿∆»
התורה ÈÚÓ,לימוד CB˙a E˙¯B˙Â¿»¿¿≈»

חודר  התורה שלימוד להורות

האדם של enÏ„לפנימיותו È¯‰L∆¬≈ƒ
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰«»»ƒƒ¿¿∆

,‰‚O‰Â ‰·‰ ÏL טובה קליטה ∆¬»»¿«»»
הלומדLופנימית ‡˙האדם ÒÙBz ∆≈∆
ÏÎO‰השכלי BzaL¯‰הרעיון «≈∆∆«»

„Á‡˙nL „Ú ,ÂÈ„„ˆ ÏkÓƒ»¿»»«∆ƒ¿«≈
התורה  של BÏÎNהשכל ÌÚ של ƒƒ¿

ÏÁ˜האדם  ‰NÚÂ נפרד בלתי ¿«¬∆≈∆
epnÓ,עצמו שהאוכל BÓkמהאדם ƒ∆¿

נעשה  N·e¯הגשמי Ìc"«»»
"B¯N·k,עצמו האדם ÔÎlLשל ƒ¿»∆»≈

באופן  הוא התורה שלימוד מאחר

ובגלל  בפנימיות, חודרים שהדברים

בפנימיות  שחודר למזון הדמיון

¯B‡' ÌLa ‰¯Bz‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«»¿≈
.'ÈÓÈt¿ƒƒ

‰¯Bz‰ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«»
'Le·Ï' ÌLa Ìb ˙‡¯˜ של ƒ¿≈«¿≈¿

התורה, את הלומד Ìbהאדם Èkƒ«
ÒÙBz Ì„‡‰L ‰¯Bz‰ ÏÎN≈∆«»∆»»»≈
CB˙a E˙¯Bz" ˙BÈ‰Ï BÏÎNa¿ƒ¿ƒ¿»¿¿
,"B¯N·k ¯N·e Ìc" ,"ÈÚÓ≈»«»»ƒ¿»
בפנימיותו  חודר אכן התורה של והשכל

ÈÙk) ‡e‰ „enl‰ ¯„Ò È¯‰¬≈≈∆«ƒ¿ƒ
‡Èza Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·nL25( ∆¿»≈«≈«»≈««¿»

L ‰ÚLaL האדםÔÈ·‰Ï ÚbÈ˙n ∆¿»»∆ƒ¿«≈«¿»ƒ
,‰ÎÏ‰ BÊÈ‡ העיון בשעת היינו ≈¬»»

להבין d‚ÈOnLוהמאמץ Ì„˜) היטב ההלכה את ÏÚומבין d¯eL‡Ï …∆∆¿ƒ»«¬»«
BÏÎN ÈÊ‡ (dÈ¯eaהאדם da,של LaÏÓ ומתייגע שלומד וההלכה ¿»¬«ƒ¿¿À»»

שלו  'לבוש' כמו להיות הופכת Û˜eÓלהבין BlL ÏÎO‰L eÈ‰Â¿«¿∆«≈∆∆»
ÏkNn‰ È„ÈŒÏÚ'מלובש' הלומד, האדם של השכל אחרות, ובמילים «¿≈«À¿»

(‰ÏkNn)במושכל ‡e‰L ,(da ˜ÒBÚL ‰ÎÏ‰‰ ¯·c) הרעיון ¿««¬»»∆≈»∆«À¿»
הנלמדת שבהלכה epnÓהשכלי ‰ÏÚÓÏ מהאדם יותר גבוהה בדרגה נמצא ¿«¿»ƒ∆

ÂÈÏÚ ÛÈwÓeמלמעלהÔÎlL) «ƒ»»∆»≈
‰NÚÓ ˙ÚLa העיון כדי תוך ƒ¿««¬∆

זו  BÏÎNבהלכה ÔÈ‡ האדם של ≈ƒ¿
¯Á‡ ÔÈÚa ˜qÚ˙‰Ï ÏBÎÈ כיוון »¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»«≈

זו  בהלכה ו'תפוס' 'מלובש' ),שכולו
‚ÈO‰L È¯Á‡Ï ˜¯Â האדם ¿«¿«¬≈∆ƒƒ

d¯eL‡Ïבשכלו  ‰ÎÏ‰‰ ˙‡∆«¬»»«¬»
,dÈ¯ea ÏÚ טובה והבנה בקליטה «¿»

˙‡ ÛÈwÓe ÒÙBz BÏÎN ÈÊ‡¬«ƒ¿≈«ƒ∆
‰‡aL ‰ÎÏ‰‰ ¯·c¿««¬»»∆»»

B˙eiÓÈÙa הוא השכל וכעת ƒ¿ƒƒ
להלכה לבוש ¿ההלכה Âהמהווה

BÏÎNaהנלמדת ˙Ù˜eÓ ˙ÈNÚ«¬≈∆∆¿ƒ¿
ומקיף  'מלביש' האדם של והשכל

אותה.

,˙‡Ê „BÚÂ שלימוד זה בעניין ¿…
שבזמן  מפני ללבוש נמשל התורה

השכל  את מלביש הנלמד הדבר העיון

הדבר  את מלביש השכל ההבנה ולאחר

נוסף  פרט יש È¯Á‡Ïהנלמד, ÌbL∆«¿«¬≈
ÏÎN ˙‡ ‚ÈOÓe ÔÈ·nL∆≈ƒ«ƒ∆≈∆
,BÈ¯ea ÏÚ ÂÈË¯t ÏÎÏ ‰¯Bz‰«»¿»¿»»«¿
בתורה  ההלכה את 'מלביש' ושכלו

‰È‡שלמד, ‰¯Bz‰L ÔÂÈk È¯‰¬≈≈»∆«»ƒ
,‰"aw‰ ÏL BBˆ¯e B˙ÓÎÁ»¿»¿∆«»»
‰cÓ ı¯‡Ó ‰k¯‡ ‡È‰Â¿ƒ¬À»≈∆∆ƒ»

ÌÈ ÈpÓ ‰·Á¯e26, שהתורה היינו ¿»»ƒƒ»
גבול, ללא קליטה גם ‰p‰היא לאחר ƒ≈

ההלכה  של טובה והבנה פנימית

ÏB„bהנלמדת, ¯˙Bi‰ ˜ÏÁ‰«≈∆«≈»
ÔÈ„Ú ¯‡L ‰¯Bz‰ ÏÎN ÏL∆≈∆«»ƒ¿»¬«ƒ

ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aמלמעלהÏÚ ƒ¿ƒ««ƒ«
BÏÎN בפנימיות,ולא e‰fLחדר ƒ¿∆∆

לכך (Ï‡ההסבר ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ…
'ÔBÊÓ' נקראת ¯˜ התורה זה ומטעם «»

כאמור, פנימי', התורה ‡l‡'אור ∆»
גם  e‰L‡נקראת ,'Le·Ï' Ìb («¿∆

ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aשני את בתורה ויש בפנימיות חודר ולא העניינים מלמעלה ƒ¿ƒ««ƒ
(מקיף). ה'לבוש' עניין וגם (פנימיות) ה'מזון' עניין גם
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כג i"gyz'd ,elqk h"i

קאי  ה'ּמּקיפים' ענין ועּקר ּכללּות אמנם, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָמּקיף.

ּובענין  'לבּוׁשים'. ּבׁשם ׁשּנקראֹות הּמצֹות, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָעל

ׁשּנקרא  יֹותר נעלה 'מּקיף' יש ּגּופא ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָה'ּמּקיפים'

הּוא  ּביניהם והחּלּוק 'ּבית'. עלּֿדר27ּבׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַ

ּבגׁשמּיּות, ּו'בית' 'לבּוׁש' ׁשּבין ְְְִִִֵֶַַַהחּלּוק

הּקטן  לבּוׁש ׁשּלכן האדם, ּכמּדת הּוא ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָׁשה'ּלבּוׁש'

מּדת  ּכפי  יהיה ואם ּדוקא, ּבקטנּות להיֹות ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָצרי

לֹו, יסּיע לא ׁשהּלבּוׁש ּבלבד זֹו לא הרי ְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹֹהּגדֹול,

ּובׁשאר  ּבהּלּוכֹו אֹותֹו ׁשּיבלּבל אּדרּבה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָאּלא

על  מּקיף הּוא הרי ה'ּבית' מהֿׁשאיןּֿכן ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָעניניו.

הּנה  זה ּומּטעם ּבׁשוה. הּגדֹול ועל ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּקטן

ּגם  הּוא האדם ׁשל מּדתֹו ּכפי ׁשהּוא ְְִִֶֶַַָָָָה'ּלבּוׁש'

היֹותֹו ׁשעם ה'ּבית' ואלּו האדם, אל ְְֱִִִֵֶֶַַָָָּבקרּוב

ׁשל  מּדתֹו ּכפי ׁשּלא הּוא הרי האדם, על ְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ'מּקיף'

ׁשּׁשני  וזהּו האדם. מן ּברחּוק הּוא ולכן ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָהאדם,

'מּקיף  ּבׁשם נקראים ּו'בית' 'לבּוׁש' ְְְִִִִִִֵַַַַָה'ּמּקיפים'

הרחֹוק'. ּו'מּקיף ִַַָָָהּקרֹוב'

מּכחֹות e‡·e¯ג) יּובן ה'ּמּקיף', ענין ּכללּות ≈ְְִִִַַַָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אחזה 28הּנפׁש, מּבׂשרי ְְֱִִֶֶֶֶֶַָָ

הּדּבּור. על מּקיפֹות ׁשהן הּמּדֹות ּכמֹו ְֱִִִֵֶַַַַַֹאלקּה,

(לבּוׁש ּבּנפׁש הּכח הּוא הּדּבּור ענין ְְְִִִֵֶֶַַַַַֹּדהּנה,

ׁשהרי  נפׁשֹו, עניני את לזּולתֹו לגּלֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָהּנפׁש)

ׁשּכתּוב  ּכמֹו האדם, ּברצֹון ּתלּוי עת 29הּדּבּור ְְִִֵֶַָָָָָ

רצֹונֹו ׁשּכאׁשר והינּו, מּלדּבר, לחׁשֹות ועת ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַלדּבר

אזי  מּדֹותיו, את לזּולתֹו לגּלֹות האדם ְְֲִֶֶַַָָָָָׁשל

אמנם, עלֿידֹו. ּומתּגּלת ּבדּבּור הּמּדה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמתלּבׁשת

ּכאׁשר  ׁשּלכן מהּמּדה, חלק רק מגּלה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּדּבּור

יכֹול  אינֹו אזי ּתקּפּה, ּבכל ּבהתּגּלּות היא ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָהּמּדה

ׁשּבעמדֹו ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ּוכמֹו ּכלל, ְְְְְְִֵֶֶַָָָלדּבר

זה  אין ׁשּלפעמים ועד ּבאֹותּיֹות, ּבדּבּור זאת לבּטא יכֹול אינֹו האהבה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבתקף

א הּדּבּור. על 'מּקיף' ּבבחינת הן הּמּדֹות ולכן ּבקֹול. אפילּו להתּגּלֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָיכֹול
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'ÌÈÙÈwn'‰ ÔÈÚ ¯wÚÂ ˙eÏÏk ,ÌÓ‡ לתורה כלֿכך מתייחס אינו »¿»¿»¿ƒ»ƒ¿«««ƒƒ

'ÌÈLe·Ï'.מכוון˜‡Èאלא ÌLa ˙B‡¯˜pL ,˙Bˆn‰ ÏÚ »≈««ƒ¿∆ƒ¿»¿≈¿ƒ
‡Ùeb 'ÌÈÙÈwn'‰ ÔÈÚ·eעצמו¯˙BÈ ‰ÏÚ 'ÛÈwÓ' ˘È ורחוק ¿ƒ¿«««ƒƒ»≈«ƒ«¬∆≈

מהאדם  Ì‰ÈÈaיותר ˜elÁ‰Â .'˙Èa' ÌLa ‡¯˜pL שני בין ∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿«ƒ≈≈∆
'לבוש' בדוגמת 'מקיף', של העניניים

'בית', ∆∆»e‰27C¯cŒÏÚ‡ובדוגמת
˜elÁ‰ ההבדל'Le·Ï' ÔÈaL «ƒ∆≈¿

'Le·l'‰L ,˙eiÓL‚a '˙È·'e«ƒ¿«¿ƒ∆«¿
האדם  של בפנימיות נכנס לא אמנם

אבל  מלמעלה, האדם את 'מקיף' אלא

הוא  הלבוש שני »cÓk¿ƒ˙מצד
ÔËw‰ Le·Ï ÔÎlL ,Ì„‡‰»»»∆»≈¿«»»
,‡˜Âc ˙eË˜a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿«¿«¿»

‰È‰È Ì‡Â קטן ילד של ÈÙkלבושו ¿ƒƒ¿∆¿ƒ
„·Ïa BÊ ‡Ï È¯‰ ,ÏB„b‰ ˙cÓƒ««»¬≈…ƒ¿«

Le·l‰L ממידותיו Ï‡הגדול ∆«¿…
,BÏ ÚiÒÈ הקטן,לילד‡l‡ ¿«≈«∆»

B˙B‡ ÏaÏ·iL ,‰a¯c‡ ויפריע «¿«»∆¿«¿≈
ÂÈÈÚ.לו  ¯‡L·e BÎel‰a¿ƒƒ¿«ƒ¿»»

È¯‰ '˙Èa'‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈««ƒ¬≈
ÏÚÂ ÔËw‰ ÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰«ƒ««»»¿«

‰ÂLa ÏB„b‰ להתאים צורך ואין «»¿»∆
האדם. של גופו מידות לפי הבית את

‰Ê ÌÚhÓe בין הזה ההבדל בגלל ƒ««∆
ו'בית', ‰'Le·l''לבוש' ‰p‰ƒ≈«¿

‡e‰L זאת עם אבל 'מקיף' אמנם ∆
Ìb ‡e‰ Ì„‡‰ ÏL B˙cÓ ÈÙk¿ƒƒ»∆»»»«
Ï‡Â ,Ì„‡‰ Ï‡ ·e¯˜ae ¿≈∆»»»¿ƒ
'ÛÈwÓ' B˙BÈ‰ ÌÚL '˙Èa'‰««ƒ∆ƒ¡«ƒ

Ì„‡‰ ÏÚ,לאדם הבית בין יחס ויש «»»»
ÏL B˙cÓ ÈÙk ‡lL ‡e‰ È¯‰¬≈∆…¿ƒƒ»∆
ÔÓ ˜eÁ¯a ‡e‰ ÔÎÏÂ ,Ì„‡‰»»»¿»≈¿ƒƒ

Ì„‡‰ על הנמצא הלבוש כמו לא »»»
עצמו. האדם ÈMLגוף e‰ÊÂ¿∆∆¿≈

'˙È·'e 'Le·Ï' 'ÌÈÙÈwn'‰««ƒƒ¿«ƒ
'·B¯w‰ ÛÈwÓ' ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ«»
האדם  גוף על שנמצא הלבוש הוא

‰¯BÁ˜'ממש  ÛÈwÓ'e הבית הוא «ƒ»»
עצמו.שרחוק  מהאדם

ÔÈÚ ˙eÏÏk ¯e‡·e (‚≈¿»ƒ¿«
,'ÛÈwn'‰ למעלה שהוא כפי ««ƒ

התורה  בלימוד שהוא וכפי ‰LÙpבאלוקות ˙BÁkÓ Ô·eÈ,האדם של »ƒ…«∆∆
·e˙kL BÓk28 איוב בספרÈ¯NaÓ האדם של הנפש מכוחות מעצמי, ¿∆»ƒ¿»ƒ

‰ÊÁ‡ להבין מושג אוכל אלוקות,‡d˜Ïולקבל ‰Bcn˙בענייני BÓk ∆¡∆¡…«¿«ƒ
שבנפש  הרגש ‰eac¯,האדם כוחות ÏÚ ˙BÙÈwÓ Ô‰L שממשיך כפי ∆≈«ƒ««ƒ

ומבאר.

Ák‰ ‡e‰ ¯eac‰ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««ƒ«…«
Le·Ï) LÙpa של ביטוי אמצעי «∆∆¿

˙‡ B˙ÏeÊÏ ˙Bl‚Ï (LÙp‰«∆∆¿«¿»∆
¯eac‰ È¯‰L ,BLÙ ÈÈÚƒ¿¿≈«¿∆¬≈«ƒ
BÓk ,Ì„‡‰ ÔBˆ¯a ÈeÏz»ƒ¿»»»¿

·e˙kL29 בקהלת¯a„Ï ˙Ú ∆»≈¿«≈
,¯a„lÓ ˙BLÁÏ ˙ÚÂ ומאחר ¿≈«¬ƒ¿«≈

שבו  זמן ויש לדבר יש שבו זמן שיש

מדיבו  להימנע תלוי יש שהדבר מובן ר,

¯ˆBBבאדם  ¯L‡kL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆¿
˙‡ B˙ÏeÊÏ ˙Bl‚Ï Ì„‡‰ ÏL∆»»»¿«¿»∆

,ÂÈ˙BcÓ את ידע שהזולת כך ƒ»
‰cn‰רגשותיו, ˙LaÏ˙Ó ÈÊ‡¬«ƒ¿«∆∆«ƒ»

שבלב  lb˙Óe˙הרגש ¯ea„a¿ƒƒ¿«≈
B„ÈŒÏÚ מתגלה הדיבור באמצעות «»

שהדיבור ‡ÌÓ,הרגש. זה עם יחד »¿»
הרגש, של ביטוי אמצעי eac‰«ƒ¯הוא
‰cn‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ ‰l‚Ó את ולא ¿«∆«≈∆≈«ƒ»

הרגש, תוכן L‡k¯כל ÔÎlL∆»≈«¬∆
ÏÎa ˙elb˙‰a ‡È‰ ‰cn‰«ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»

,dt˜z בסערת נתון כשהאדם »¿»
a„Ï¯רגשות, ÏBÎÈ BÈ‡ ÈÊ‡¬«≈»¿«≈

LÁeÓa ÌÈ‡B¯L BÓÎe ,ÏÏk¿»¿∆ƒ¿»
‰·‰‡‰ Û˜˙a B„ÓÚaL כלפי ∆¿»¿¿…∆»«¬»

Ê‡˙מישהו  ‡h·Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«≈…
˙Bi˙B‡a ¯ea„a,במילים„ÚÂ ¿ƒ¿ƒ¿«

ÏBÎÈ ‰Ê ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ≈∆»
ÏB˜a eÏÈÙ‡ ˙Blb˙‰Ï ללא ¿ƒ¿«¬ƒ¿

ביטוי  שום מקבל לא והרגש מילים,

‰Ôחיצוני. ˙Bcn‰ ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ≈
¯eac‰ ÏÚ 'ÛÈwÓ' ˙ÈÁ·a כי ƒ¿ƒ««ƒ««ƒ

את  להכיל מסוגל לא הדיבור למעשה

ממנו. מעט רק אלא הרגש »‡Cכל
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הּקרֹוב' ּד'מּקיף הּקרֹוב', 'מּקיף הּוא זה ְִִִֶַַַַַָָ'מּקיף'

ּבהיֹותֹו ׁשּגם אחד ענין ענינים, ׁשני ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָיש

ׁשּפֹועל  ּבקרּוב, ּגם הּוא הרי 'מּקיף', ְְֲִִִֵֵֵֶַַַּבבחינת

עצמֹו ׁשה'ּמּקיף' ּׁשני, וענין ּבגלּוי. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּבפנימּיּות

ּוכמֹו ּבפנימּיּות. אחרּֿכ נמׁש להיֹות ְְְְִִִִִַַָָָיכֹול

ׁשּבדר ׁשאףֿעלּֿפי הּמּדֹות, ּבענין ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַׁשרֹואים

ּבדּבּור, להתּגּלֹות יכֹול הּמּדה ּתקף אין ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹהרגיל

יֹותר, עליֹון מ'ּמּקיף' ּגּלּוי יׁשנֹו ּכאׁשר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַהּנה

היא  האהבה ּכאׁשר ׁשּגם הרצֹון ּבתקף ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשעֹומד

אֹודֹותּה, הּזּולת ידע מּכלֿמקֹום אצלֹו, ְְְִֵֶַַַָָָָָּבתקּפּה

על  ּגם  ועלֿיד ּה הּמּדה על ּפֹועל לאט לאט ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָאזי

הּמּדה  ׁשל ה'ּמּקיף' ימׁש לאט ׁשּלאט ְְְִִִֶֶַַַַַַַָֻהּדּבּור

אל  הּמּדה ּתתגּלה הּדּבּור ועלֿידי הּדּבּור, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָאל

להּכנס  ׁשּיכֹול הּקרֹוב' 'מּקיף ענין ׁשּזהּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּזּולת,

עליֹון  'מּקיף' ּגּלּוי ׁשּנמׁש עלֿידיֿזה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָּבפנימּיּות

ֵיֹותר.

ÔÎÂ הענינים ׁשּפרטי (ּכּנ"ל למעלה ּגם הּוא ¿≈ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּכן  מּפני הם ּובעבֹודתֹו, ּבאדם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁשנם

הּמּדֹות  ענין ּדהּנה ּבּספירֹות), למעלה ְְְְְִִִִֵַַַַָהּוא

ּבחינת  ענין הּוא למעלה ׁשּזה ּכפי ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּבאדם

ּבחינת  הּוא זה על וה'ּמּקיף' ְְְְִִִֵֶַַַַַ'זעירֿאנּפין',

'ּכתר' נעׂשה ּדאמא' ׁש'ּתפארת ּכּידּוע ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'ּבינה',

לעיל 30ל'זעירֿאנּפין' ׁשּנתּבאר ׁשּמה והינּו, . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

זה  'מּקיף' הרי לדּבּור, 'מּקיפים' הן ֲִִִִִֵֵֶֶַַַַׁשהּמּדֹות

ּבער  רק הרי הּוא הּמֹוחין, ּבער אבל לדּבּור,  ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָ

הּוא  עליהם וה'ּמּקיף' 'ּפנימי', ּבחינת הן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַהּמּדֹות

 ֿ ל'זעיר 'ּכתר' ׁשּנעׂשה ּדאמא' 'ּתפארת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָּבחינת

הּנה  ּגּופא, 'ּבינה' ּבבחינת ּוכמֹוֿכן ְְְִִִִִֵֵַַָָאנּפין'.

ויׁש מ'ּבינה', אחד חלק רק היא ּדאמא' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ'ּתפארת

ּו'מּקיף' 'ּכתר' ּבבחינת ׁשהיא יֹותר נעלית ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבחינה
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(מ"ק).)30 פ"א הירח) מיעוט (שער לו שער חיים עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê 'ÛÈwÓ' הדיבור על המידות ‰B¯w·',של ÛÈwÓ' ‡e‰ של והיחס «ƒ∆«ƒ«»

מאשר  הקרוב' 'מקיף שהוא הלבוש לעניין יותר דומה הדיבור אל המידות

ומבאר, שממשיך כפי הרחוק', 'מקיף שהוא הבית ‰B¯w·'לעניין ÛÈwÓ'c¿«ƒ«»
,'ÛÈwÓ' ˙ÈÁ·a B˙BÈ‰a ÌbL „Á‡ ÔÈÚ ,ÌÈÈÚ ÈL Ba ˘È≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»∆»∆«ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ

למעלה  שנשאר הוא 'מקיף' של ועניינו

מכלֿמקום  'רחוק', הוא ≈¬‰¯Èולכאורה
ÏÚBtL ,·e¯˜a Ìb ‡e‰ ונרגש «¿≈∆≈

Â .ÈeÏ‚a ˙eiÓÈÙaÈM ÔÈÚ ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ
הוא, הקרוב' ÛÈwn'‰L∆««ƒ'ב'מקיף

BÓˆÚ מקיף',כיוון' היותו שעם «¿
'קרוב', הוא BÈ‰Ï˙מכלֿמקום ÏBÎÈ»ƒ¿

˙eiÓÈÙa CkŒ¯Á‡ CLÓ כי ƒ¿»««»ƒ¿ƒƒ
ביניהם. מסויים קירוב יש ¿BÓÎeכבר

ŒÛ‡L ,˙Bcn‰ ÔÈÚa ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿ƒ¿««ƒ∆«
ÔÈ‡ ÏÈ‚¯‰ C¯„aL ÈtŒÏÚ«ƒ∆¿∆∆»»ƒ≈
˙Blb˙‰Ï ÏBÎÈ ‰cn‰ Û˜z…∆«ƒ»»¿ƒ¿«

,¯ea„a הן המידות שכאשר וכאמור ¿ƒ
אותן  לבטא אפשרות אין גדול, בתוקף

Èelbבמילים, BLÈ ¯L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆∆¿ƒ
BÈ˙¯והארה  ÔBÈÏÚ 'ÛÈwn'Óƒ«ƒ∆¿≈

הרגיל, ה'מקיף' ≈∆ÓBÚL„מאשר
ÔBˆ¯‰ Û˜˙a,מאד רוצה האדם אם ¿…∆»»

חזק  ‰‡‰·‰ברצון ¯L‡k ÌbL∆««¬∆»«¬»
,BÏˆ‡ dt˜˙a ‡È‰ כלל ובדרך ƒ¿»¿»∆¿

מתבטאת אהבה  לא חזקה כך כל

שגם  הוא התקיף רצונו אבל במילים,

‰Ïef˙אז  Ú„È ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈«««
Ë‡Ï Ë‡Ï ÈÊ‡ ,d˙B„B‡ כי »¬«¿«¿«

המידה  תוקף בלתי מפני הרצון ותוקף

אחת  בבת זאת לעשות ≈ÏÚBtאפשרי
‰cn‰ ÏÚ עצמו d„ÈŒÏÚÂהרגש ««ƒ»¿«»»

ומשפיע  פועל המידה »Ìbבאמצעות 
Ë‡Ï Ë‡lL ¯eac‰ ÏÚ מפני ««ƒ∆¿«¿«

לו  לתת אפשרי בלתי הרגש, תוקף

אחת ביטוי  בבת »¿CLÓÈÀבמילים
Ï‡ ‰cn‰ ÏL 'ÛÈwn'‰««ƒ∆«ƒ»∆

¯eac‰'במילים,ו'יתלבשÈ„ÈŒÏÚÂ «ƒ¿«¿≈
Ï‡ ‰cn‰ ‰l‚˙z ¯eac‰«ƒƒ¿«∆«ƒ»∆
ÛÈwÓ' ÔÈÚ e‰fL ,˙Ïef‰««∆∆ƒ¿««ƒ
Òk‰Ï ÏBÎiL '·B¯w‰«»∆»¿ƒ»≈

˙eiÓÈÙa'ל'פנימי מ'מקיף' ולהפוך ƒ¿ƒƒ
.¯˙BÈ ÔBÈÏÚ 'ÛÈwÓ' Èelb CLÓpL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆ƒ¿»ƒ«ƒ∆¿≈

‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ באלוקותÌLiL ÌÈÈÚ‰ ÈË¯tL Ï"pk) ¿≈«¿«¿»««∆¿»≈»ƒ¿»ƒ∆∆¿»
˙B¯ÈÙqa ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔkL ÈtÓ Ì‰ ,B˙„B·Ú·e Ì„‡a עשר »»»«¬»≈ƒ¿≈∆≈¿«¿»«¿ƒ

מהספירות  השתלשלו הנפש כוחות כי העליונות, ÔÈÚהספירות ‰p‰c ,(¿ƒ≈ƒ¿«
˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ ‰fL ÈÙk Ì„‡aL ˙Bcn‰«ƒ∆»»»¿ƒ∆∆¿«¿»ƒ¿«¿ƒ«

,'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' הלאה)המידות וכן גבורה חסד, (הספירות העליונות ¿≈«¿ƒ
המאיר  האור הרי במוחין, המאיר לאור ביחס (כי זעירות' 'פנים נקראות

ומצומצם) מועט 'קטן', הוא במידות

‰Ê ÏÚ 'ÛÈwn'‰Â העליון האור ¿««ƒ«∆
מקור  (והוא המידות על המאיר

במידות  נרגש אינו אך למידות)

'Èa‰',בפנימיות  ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ»
Úe„ik וחסידות בקבלה «»«

'‡Ó‡c ˙¯‡Ùz'L אחת כל ∆ƒ¿∆∆¿ƒ»
הספירות  מכל כלולה הספירות מעשר

'גבורה  שבחסד', 'חסד יש (לכן

התפארת  ובחינת הלאה) וכן שבחסד'

(כי  'אמא' הנקראת הבינה שבספירת

המידות) את ה'מולידה' ∆¬»NÚ‰היא
'¯˙k' שלמעלה מקיף אור ∆∆

עשר  כל שמעל (כשם עצמן מהספירות

שהיא  עליון' 'כתר בחינת יש הספירות

כשם  ומעליהם, הספירות לכל 'מקיף'

והמוח  הראש מעל הוא גשמי שכתר

בספירות  'כתרים' יש כך שבראש,

(הספירה  התפארת ובחינת עצמן,

עיקר  וגבורה, חסד בתוכה הכוללת

'כתר') נעשית ≈¿Œ¯ÈÚÊ'Ïƒהמידות)
'ÔÈt‡30.המידות‰nL ,eÈ‰Â «¿ƒ¿«¿∆«

Ô‰ ˙Bcn‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆«ƒ≈
,¯ea„Ï 'ÌÈÙÈwÓ' עצמו הרגש כי «ƒƒ«ƒ

אמצעי  אלא שאינו מהדיבור נעלה

הרגש  לגילוי 'ÛÈwÓ'ביטוי È¯‰¬≈«ƒ
‰Ê הדיבור על המידות ¯˜של ‡e‰ ∆«

¯ea„Ï C¯Úa מהמידות,שלמטה ¿∆∆«ƒ
È¯‰ ,ÔÈÁBn‰ C¯Úa Ï·‡¬»¿∆∆«ƒ¬≈

˙Bcn‰ ולגבי מהמוחין שלמטה «ƒ
ומצומצם  מועט אור הן ≈‰Ôהמוחין

'ÛÈwn'‰Â ,'ÈÓÈt' ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ¿««ƒ
Ì‰ÈÏÚ המידות ÈÁa˙על ‡e‰ ¬≈∆¿ƒ«

'‡Ó‡c ˙¯‡Ùz' שהן כפי המידות ƒ¿∆∆¿ƒ»
Œ¯ÈÚÊ'Ïבמוחין  '¯˙k' ‰NÚpL∆«¬∆∆∆ƒ¿≈

'ÔÈt‡.עצמן המידות «¿ƒ
‡Ùeb '‰Èa' ˙ÈÁ·a ÔÎŒBÓÎe¿≈ƒ¿ƒ«ƒ»»

Ó‡c‡'עצמה, ˙¯‡Ùz' ‰p‰ לעיל האמורה˜ÏÁ ˜¯ ‡È‰ פרט ƒ≈ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ«≈∆
LÈÂ ,'‰Èa'Ó „Á‡ עצמה BÈ˙¯בבינה ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa מבחינת ∆»ƒƒ»¿≈¿ƒ»«¬≈≈

ÂÈÏÚה'תפארת' 'ÛÈwÓ'e '¯˙k' ˙ÈÁ·a ‡È‰L דאימא'על 'תפארת ∆ƒƒ¿ƒ«∆∆«ƒ»»
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כה i"gyz'd ,elqk h"i

לבא  ׁשּיכֹול הּקרֹוב' 'מּקיף ענין וזהּו וכּו'. ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹעליו

יֹותר, ּגבֹוהה מדרגה ׁשּלגּבי הינּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּבפנימּיּות,

'ּפנימי'. ּבחינת הּוא ה'ּמּקיף' ְְִִִִִֵַַַהּנה

C‡'מּקיף' עלּֿדר הּוא הרחֹוק' ה'ּמּקיף «ִִֶֶַַַַָָ

ּבׁשוה. ולּגדֹול לּקטן 'מּקיף' ׁשהּוא ְְִִֶֶַַַַַָָָָה'ּבית'

ׁשּזהּו הּגדֹול', 'העּגּול ּבחינת ענין הּוא ְְְִִִִֶֶַַַָָָּובכללּות

ּבׁשוה, העֹולמֹות ּכל על ׁשּמּקיף ה'ּמּקיף' ְְִִִֶֶַַַַַָָָָּבחינת

והינּו, העׂשּיה, עֹולם עד האצילּות ְְֲֲִִֵַַָָָָָמעֹולם

להתלּבׁש יכֹול אינֹו העׂשּיה ׁשּבעֹולם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדכׁשם

אֹותֹו, להכיל יכֹול אינֹו ׁשהע ֹולם ּכיון ְְִִִִֵֵֶָָָָָּבפנימּיּות

להכיל  יכֹול אינֹו האצילּות עֹולם ּגם ְְֲִִֵֵַָָָָּכמֹוֿכן

ּכדי  ועד עליו. 'מּקיף' ּבבחינת הּוא אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָאֹותֹו,

ּכּגדֹול, ּכּקטן לֹומר ׁשּי לא ה'ּמּקיף' ׁשּמּצד ,ִִֶַַַַַַַָָָָָֹּכ

והּלׁשֹון  לגדֹול, קטן ּבין חּלּוק אין ׁשּמּצּדֹו ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָּכיון

האזן  את לׂשּבר רק הּוא ו'גדֹול' ואף 31'קטן' . ְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

הענינים  את מחּיה הּגדֹול' 'העּגּול ְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּגם

ׁשּלא  והינּו הׁשּתלׁשלּות, ּכללּות ׁשּזהּו ְְְְְְְִֶֶֶֶַַָֹׁשּבתֹוכֹו,

זאת, עֹוד אּלא ּב'ּפנימי ', ׁשּפֹועל ּבלבד ְְִִִֵֶֶַַָֹזֹו

החּיּות  ענין נמׁש ענינֹו32ׁשּמּמּנּו מּכלֿמקֹום , ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ

ּפעּולת  מהֿׁשאיןּֿכן ּבגלּוי. אינם ְְְֵֵֵֶַַָָָּופעּולתֹו

אפילּו ּבפנימּיּות, נּכרת היא הּקרֹוב' ְֲִִִִִִִֶֶַַַָה'ּמּקיף

'מּקיף'. ּבאפן עדין ְְֲִִִֶַַֹּבהיֹותֹו

'לבּוׁש'ÔÎŒBÓÎeד) ה'ּמּקיפים' ענין יׁשנֹו ¿≈ְְְִִִֶַַַ

ּכי  האדם, ּבעבֹודת ֲִִַַַָָָּו'בית'

וענין  'לבּוׁשים', ּבׁשם נקראֹות ּבכללּותן ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָהּמצֹות
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ועוד.)31 יח. יג, בשלח רש"י חמוץ). (ד"ה א יב, מכות רש"י – חז"ל פמ"ח.)32לשון תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂעצמה  .'eÎÂ למידות 'כתר' להיות היורדת דאימא' ÔÈÚ'תפארת ¿¿∆ƒ¿«

‰‚¯„Ó Èa‚lL ,eÈ‰ ,˙eiÓÈÙa ‡·Ï ÏBÎiL '·B¯w‰ ÛÈwÓ'«ƒ«»∆»»…ƒ¿ƒƒ«¿∆¿«≈«¿≈»
¯˙BÈ ‰‰B·b מ'תפארת יותר שנעלית בבינה זו בחינה לגבי ובענייננו ¿»≈

שבבינה), המידות חלק (שהיא ÈÁa˙דאימא' ‡e‰ 'ÛÈwn'‰ ‰p‰ƒ≈««ƒ¿ƒ«
'ÈÓÈt''מקיף' לגבי מדובר זה וכל ¿ƒƒ

'מקיף  הוא הרי 'מקיף' בהיותו שגם

גוף  שעל הלבוש בדוגמת הקרוב',

לעיל. כמבואר האדם,

ŒÏÚ ‡e‰ '˜BÁ¯‰ ÛÈwn'‰ C‡«««ƒ»»«
‡e‰L '˙Èa'‰ 'ÛÈwÓ' C¯c∆∆«ƒ««ƒ∆
‰ÂLa ÏB„bÏÂ ÔËwÏ 'ÛÈwÓ'«ƒ«»»¿«»¿»∆
'מקיף  שהלבוש, בעוד כי וכאמור

למידותיו  מותאם להיות צריך הקרוב'

ללבוש  קטן לילד ואין הלובש של

'מקיף  הבית הרי גדול, של בגדים

מותאם  להיות צריך לא הרחוק'

מתאים  והוא בבית הגר של למידותיו

מידה. באותה ולגדול לקטן

˙eÏÏÎ·e'הרחוק 'מקיף כללי באופן ƒ¿»
ÏebÚ‰' ˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ«»ƒ

,'ÏB„b‰ העליונים האורות «»
וחסידות  בקבלה נקראים ה'מקיפים'

אין  שבעיגול כשם כי 'עיגולים' בשם

כך  ומטה, מעלה ואין וסוף ראש

אחת, בהשוואה הכל אלה באורות

העניינים  כל והתאחדות ובהתכללות

(דוגמא  פרטיות לדרגות התחלקות בלי

דברי  ואלו 'אלו ההלכות בשורש לדבר,

התורה  בשורש כי חיים', אלוקים

הוא  הכל 'עיגולים' בבחינת למעלה

שדעות  כפי ורק גמורה, בהתאחדות

הרי  למטה ומשתלשלות נמשכות אלו

ופסק  זו את זו כסותרות נראות הן

אבל  הדעות, כאחת הוא ההלכה

מעלה  שם שאין 'עיגולים' בבחינת

כללי  מקיף ישנו המקיפים כל ומעל והתאחדות) בהתכללות הוא הכל ומטה

הגדול' 'עיגול ‰'ÛÈwn'הנקרא ˙ÈÁa e‰fL הכלליÏÚ ÛÈwnL ∆∆¿ƒ«««ƒ∆«ƒ«
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ Ïk מארבעת והנעלה הראשון »»»¿»∆≈»»¬ƒ
(אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה) הכלליים ‰iNÚ‰העולמות ÌÏBÚ „Ú«»»¬ƒ»

העולמות, מארבעת והתחתון ‰iNÚ‰האחרון ÌÏBÚaL ÌLÎc ,eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆¿»»¬ƒ»
ÏBÎÈ BÈ‡הכללי המקיף הוא הגדול', eiÓÈÙa˙'העיגול LaÏ˙‰Ï ≈»¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒƒ

ÌÏBÚ‰L ÔÂÈk העשייהÌb ÔÎŒBÓk ,B˙B‡ ÏÈÎ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ≈»∆»»≈»¿»ƒ¿≈«
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚשיעור לאין העשייה מעולם נעלה שהוא ÏBÎÈאף BÈ‡ »»¬ƒ≈»

‡e‰ ‡l‡ ,B˙B‡ ÏÈÎ‰Ïהגדול ÂÈÏÚהעיגול 'ÛÈwÓ' ˙ÈÁ·a גם ¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ««ƒ»»

האצילות. עולם ÓBÏ¯על CiL ‡Ï 'ÛÈwn'‰ „vnL ,Ck È„k „ÚÂ¿«¿≈»∆ƒ«««ƒ…«»«
שו  שכולם לבאר לפניו כדי BcvnLוים ÔÂÈk ,ÏB„bk ÔËwk האור לגבי «»»«»≈»∆ƒƒ

הכללי  '˜ÔË'המקיף ÔBLl‰Â ,ÏB„‚Ï ÔË˜ ÔÈa ˜elÁ ÔÈ‡≈ƒ≈»»¿»¿«»»»
ÔÊ‡‰ ˙‡ ¯aNÏ ˜¯ ‡e‰ 'ÏB„‚'Â31.שלנו להבנה הדברים את לקרב ¿»«¿«≈∆»…∆

'ÏB„b‰ ÏebÚ‰' ÌbL Û‡Â¿«∆«»ƒ«»
,BÎB˙aL ÌÈÈÚ‰ ˙‡ ‰iÁÓ¿«∆∆»ƒ¿»ƒ∆¿

,˙eÏLÏzL‰ ˙eÏÏk e‰fL על ∆∆¿»ƒ¿«¿¿
הוא  הגדול' שה'עיגול לעיל האמור

ומצידו  מלמעלה הכל על 'מקיף'

כל  אין ניתן ולגביו דרגות, חילוקי

על  מאיר זה אור הרי לכאורה, לשאול,

השתלשלות', 'סדר כל של הדרגות כל

בבחינת  שהן המדריגות על רק לא

בבחינת  שהן המדריגות גם אלא 'מקיף'

החיות  היא זו והארה פנימי' 'אור

Ïa·„שלהם  BÊ ‡lL eÈ‰Â¿«¿∆…ƒ¿«
'ÈÓÈt'a ÏÚBtL עליו ומשפיע  ∆≈«¿ƒƒ

שיהיה,באיזה  BÚ„אופן ‡l‡∆»
epnnL ,˙‡Ê'הגדול מ'העיגול …∆ƒ∆

˙eiÁ‰ ÔÈÚ CLÓ32 לכל ƒ¿»ƒ¿«««
איך  כן ואם הבחינות ולכל המדריגות

ומופשט  רחוק שהוא לומר אפשר

לגביו  שווה והכל הגדרה מכל לגמרי

הפנימי  על פעולה לו יש למעשה הרי

השונות  לדרגות חיות נותן אפילו והוא

המענה, בא כך על מזו, זו החלוקות

B˙ÏeÚÙe BÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ של ƒ»»ƒ¿»¿»
הגדול' של 'העיגול השונות בדרגות

השתלשלות' ÈeÏ‚a'סדר ÌÈ‡ ולכן ≈»¿»
מבלי  מקיף נשאר הוא סוף סוף

לגביו  הכל ואחרי ב'פנימי' להתלבש

הדרגות. לחילוקי משמעות אין אכן

ÛÈwn'‰ ˙ÏeÚt ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿«««ƒ
'·B¯w‰ המותאם הבגד (שבדוגמת «»

לעיל) כמבואר האדם, של למידות

˙¯k ‡È‰ בגלוי ÔÙ‡aונרגשת ÔÈ„Ú B˙BÈ‰a eÏÈÙ‡ ,˙eiÓÈÙa ƒƒ∆∆ƒ¿ƒƒ¬ƒƒ¿¬«ƒ¿…∆
'ÛÈwÓ' עצמו המקיף כאשר בגלוי ב'פנימי' ניכרת המקיף שפעולת ובוודאי «ƒ

לעיל  כמבואר יותר, נעלה 'מקיף' אור עליו (כשמאיר 'פנימי' להיות הופך

באריכות).

ÔÎŒBÓÎe ו'מקיף „) הקרוב' 'מקיף עניין בביאור לעיל האמור דרך על ¿≈
בתורה, שהוא וכפי באלוקות למעלה שהוא כפי ÔÈÚהרחוק' BLÈ∆¿ƒ¿«

˙„B·Úa '˙È·'e 'Le·Ï' 'ÌÈÙÈwn'‰ של ‰Bˆn˙ה' Èk ,Ì„‡‰ ««ƒƒ¿«ƒ«¬«»»»ƒ«ƒ¿
'ÌÈLe·Ï' ÌLa ˙B‡¯˜ Ô˙eÏÏÎa כמבואר הקרוב', 'מקיף שהם ƒ¿»»ƒ¿»¿≈¿ƒ

(שבאמצעותם  לנשמה 'לבושים' כמו הם המצוות שמעשי וחסידות בקבלה
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ׁשּבעלּֿפה, ּתֹורה על קאי ּבכללּות ְְִִֵֶֶַַַַָָָה'ּבית'

ׁשּבעלּֿפה  ּתֹורה ּפה, מלכּות') ('ּכתר ְְְֶֶֶֶֶַַַָ"מלכּות

לּה" ּכמאמר 33קרינן 'ּבית', ּבׁשם ׁשּנקראת , ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

חֹומה 34רז"ל  ותלמידיֿחכמים 35אני ּתֹורה, זֹו ְְֲֲִִִֵַַַָָָ

ּכמגּדלֹות  ּתלמידיֿחכמים 35(ׁשּדי )34אּלּו ְְֲִִִֵֵַַַָָָ

הּבית, את ּבֹונים ׁשהם ּבּנאים, ּבׁשם ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָנקראים

ּבדוד  ׁשּכתּוב ּכמֹו נאמן", ּבזה,36"ּבית והענין . ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָ

ּבעּקר  הּוא ׁשּבּתֹורה וההּׂשגה ההבנה ענין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָּדהּנה

נאמר  זה ועל ׁשּבעלּֿפה, ּכעפר 37ּבּתֹורה ונפׁשי ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּיהיה  ּכדי ּכי ,ּבתֹורת לּבי ּפתח ּתהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹלּכל

לּבי  "ּפתח ׁשּבּתֹורה, וההּׂשגה ההבנה ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָענין

ּכעפר  "ונפׁשי ּתחלה להיֹות צרי ,"ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָּבתֹורת

ּדוקא, לדוד 'ּבית' ׁשּיכּות ּגם וזֹוהי ּתהיה". ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹלּכל

ּד"אנכי  ּבאֹופן היתה ּדוד ׁשל ׁשעבֹודתֹו ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹלפי

איׁש" ולא ׁשּויתי 38תֹולעת לא "אם , ְִִִִִַַֹֹ

ּגםּֿכן 39ודֹוממּתי" וזֹוהי ּדֹומם. ּבבחינת ׁשהיה , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ּדוקא, מאבנים ּבנּוי ׁשהיה ּביתֿהּמקּדׁש ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָמעלת

הּדֹומם  נאמר 40ּבחינת עליו ּכּמׁשּכן, ּכי 41(ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

הּנחלה). ואל הּמנּוחה אל ּגֹו' באתם ְְֲֶֶֶַַַָָָֹלא

היא e‡·e¯ה) הּבית מעלת ּדהּנה הענין, ≈ְְֲִִִִֵַַַַָָ

זאת, ועֹוד האדם. על ׁשֹומר ְֵֶַָָָֹׁשהּוא

הּל על ּגם ׁשּכתּוב ׁשּׁשֹומר ּוכמֹו ּבגדי 42בּוׁשים, ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

ּבּבית. אּתּה אׁשר החמדֹות הּגדֹול ּבנּה ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֻעׂשו

הּוא  ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ׁשל ׁשענינּה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָוהינּו,

ׁשּנקראֹות  הּמצֹות על ׁשּׁשֹומרת 'ּבית' ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּנקראת

ה'ּלבּוׁשים', ּבענין ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ'לבּוׁשים'.

ׁשני  יש החמדֹות", הּגדֹול ּבנּה עׂשו ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָֻ"ּבגדי

ענין  ׁשהּוא ּכפׁשּוטם, ּבגדים אחד, ענין ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָענינים.

רז"ל  ּכמאמר ׁשני, וענין הּמצֹות. ֿ 43לבּוׁשי אל ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָ

ענין  ׁשהּוא "ּבֹוגדיו", אּלא "ּבגדיו" ְְְְִִֵֶֶַָָָָּתקרי

ּבעליּֿתׁשּובה  ּדבׁשלמא 44עבֹודת להבין, וצרי . ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָ
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א).)33 (יז, בהקדמה א.)34תקו"ז פז, י.)35פסחים ח, השירים לח.)36שיר יא, תפלת )37מלכיםֿא בסוף נצור" "אלקי

ז.)38העמידה. כב, ב.)39תהלים קלא, ואילך.)40שם ג צג, שם ברכה לקו"ת ואילך). ג (מג, ויגש ר"פ תו"א פ')41ראה

ט. יב, טו.)42ראה כז, א.)43תולדות לז, סנהדרין כב. פס"ה, שם.)44ב"ר לקו"ת ד. כ, תולדות תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עדן), בגן אלוקות מגילוי ליהנות כך אחר יכולה ‰'Èa˙'היא ÔÈÚÂ שהוא ¿ƒ¿«««ƒ

הרחוק' ˜‡È'מקיף ˙eÏÏÎa מכוון,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÏÚ כפי ƒ¿»»≈«»∆¿«∆
" אליהו') ('פתח זוהר לתיקוני בהקדמה לבחינת eÎÏÓ˙שנאמר (והכוונה «¿

'˙eÎÏÓ ¯˙k'(שבמלכות המקיף עניין tŒÏÚaL‰היינו ‰¯Bz ,‰t ∆∆«¿∆»∆¿«∆
ÔÈ¯˜ קוראים ,dÏ33"אנו »ƒ»»

˙‡¯˜pL שבעלֿפה ÌLaהתורה ∆ƒ¿≈¿≈
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,'˙Èa'34,בגמרא «ƒ¿«¬«««

השירים' ב'שיר הפסוק È‡¬ƒעל
‰ÓBÁ35ŒÈ„ÈÓÏ˙Â ,‰¯Bz BÊ »»¿«¿ƒ≈

˙BÏc‚Ók ÈcL) ÌÈÓÎÁ35 ¬»ƒ»««ƒ¿»
הפסוק  בהמשך ≈‡elהאמור

ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz34ÌÈ‡¯˜ ( «¿ƒ≈¬»ƒƒ¿»ƒ
˙‡ ÌÈBa Ì‰L ,ÌÈ‡pa ÌLa¿≈«»ƒ∆≈ƒ∆
BÓk ,"ÔÓ‡ ˙Èa" ,˙Èa‰««ƒ«ƒ∆¡»¿

„Â„a ·e˙kL36 אל ה' (בדבר ∆»¿»ƒ
כל  את תשמע אם ..." נבט, בן ירבעם

עבדי... דוד עשה כאשר אצוך... אשר

בניתי  כאשר נאמן בית לך ובניתי

'בית'. נקראת שהתורה הרי לדוד..."),

ÔÈÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«
‰¯BzaL ‰‚O‰‰Â ‰·‰‰«¬»»¿««»»∆«»
ŒÏÚaL ‰¯Bza ¯wÚa ‡e‰¿ƒ»«»∆¿«

,‰t שבכתב בתורה הלימוד ואילו ∆
ללא  המילים באמירת גם להיות יכול

Ê‰הבנה  ÏÚÂ התורה לימוד על ¿«∆
והשגה הבנה Ó‡37¯מתוך ∆¡«

נצור' 'אלוקי ÙÚk¯בתפילת ÈLÙÂ¿«¿ƒ∆»»
ÈaÏ Á˙t ‰È‰z ÏkÏ«…ƒ¿∆¿«ƒƒ

,E˙¯B˙a שתי לסמיכות והטעם ¿»∆
הענווה  על הבקשה הבקשות,

הלב  פתיחת על והבקשה וההכנעה,

הוא התורה בדברי ולהשיג Èkƒלהבין
‰·‰‰ ÔÈÚ ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿««¬»»
Á˙t" ,‰¯BzaL ‰‚O‰‰Â¿««»»∆«»¿«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,"E˙¯B˙a ÈaÏƒƒ¿»∆»ƒƒ¿
ÏkÏ ¯ÙÚk ÈLÙÂ" ‰ÏÁz¿ƒ»¿«¿ƒ∆»»«…

"‰È‰z הוא וההכנעה והביטול ƒ¿∆
להבנה  ראוי כלי יהיה שהאדם הגורם

והשגה.

'˙Èa' ˙eÎiL Ìb È‰BÊÂ עניין ¿ƒ««»«ƒ
Âc˜‡,התורה „Â„Ï לעיל כמובא ¿»ƒ«¿»

'בית  לו נתן שה' נאמר דוד על שדווקא

˙ÚÏB˙נאמן', ÈÎ‡"c ÔÙB‡a ‰˙È‰ „Âc ÏL B˙„B·ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆¬»∆»ƒ»¿»¿∆¿»…ƒ««
"LÈ‡ ‡ÏÂ38, אנכי' כמו גדולה והכנעה ענווה של ביטויים עצמו על ואמר ¿…ƒ

עצמו על אמר דוד וכן ÈzÓÓB„Â"תולעת' È˙ÈeL ‡Ï Ì‡"39‰È‰L , ƒ…ƒƒƒ¿«¿ƒ∆»»
Èea ‰È‰L Lc˜n‰Œ˙Èa ˙ÏÚÓ ÔkŒÌb È‰BÊÂ .ÌÓBc ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿ƒ«≈«¬«≈«ƒ¿»∆»»»
˙ÈÁa ,‡˜Âc ÌÈ·‡Ó≈¬»ƒ«¿»¿ƒ«

ÌÓBc‰40,ÔkLnk ‡lL) «≈∆…«ƒ¿»
¯Ó‡ ÂÈÏÚ41Ì˙‡· ‡Ï Èk »»∆¡«ƒ…»∆

‰ÏÁp‰ Ï‡Â ‰Áen‰ Ï‡ 'Bb∆«¿»¿∆««¬»
בחינת  מאבנים, בית היה שלא וכיוון

השראת  הביטול, את המסמל דומם,

זמנית  הייתה במקדש השכינה וגילוי

קבועה  ).ולא
˙ÏÚÓ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‰≈»ƒ¿»¿ƒ≈«¬«
ÏÚ ¯ÓBL ‡e‰L ‡È‰ ˙Èa‰««ƒƒ∆≈«

Ì„‡‰.עליו ומגן בבית BÚÂ„הדר »»»¿
¯ÓBML ,˙‡Ê על רק לא הבית …∆≈

אלא עצמו ÏÚהאדם Ìb««
·e˙kL BÓÎe ,ÌÈLe·l‰42 «¿ƒ¿∆»

את  לקחה אמנו ÂNÚשרבקה È„‚aƒ¿≈≈»
¯L‡ ˙B„ÓÁ‰ ÏB„b‰ da¿»«»«¬À¬∆

˙Èaa dz‡ על שומר שהבית הרי ƒ»«»ƒ
המשמעות eÈ‰Â,הבגדים. לפי ¿«¿

הדברים של ÏLהרוחנית dÈÚL∆ƒ¿»»∆
‡e‰ ‰tŒÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆
ÏÚ ˙¯ÓBML '˙Èa' ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈«ƒ∆∆∆«
.'ÌÈLe·Ï' ˙B‡¯˜pL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÚa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«

'ÌÈLe·l'‰ הנקראים המצוות, של «¿ƒ
ÏB„b‰ da ÂNÚ È„‚a"ƒ¿≈≈»¿»«»

"˙B„ÓÁ‰,ומעלה שבח של בלשון «¬À
,„Á‡ ÔÈÚ .ÌÈÈÚ ÈL ˘È≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»∆»
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌËeLÙk ÌÈ„‚a¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿«
,ÈL ÔÈÚÂ .˙Bˆn‰ ÈLe·Ï¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»≈ƒ

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók43 האמור הכתוב על ¿«¬«««
ריח  את יצחק "וירח העניין בהמשך

אותו, ובירך עשו של »‡ŒÏבגדיו"
‡l‡ "ÂÈ„‚a" È¯˜zƒ¿≈¿»»∆»

,"ÂÈ„‚Ba" ובגידה חטא לשון ¿»
ŒÈÏÚa ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¬««¬≈

‰·eLz44 ו'בגדו חטאו 'שבעבר ¿»
הקדושֿברוךֿהוא  אל מתקרבים וכעת
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כז i"gyz'd ,elqk h"i

ענין  להיֹות צרי ּבעליּֿתׁשּובה ְְְֲֲִִִֵַַַַָָּבעבֹודת

הּמּגיד  הרב מאמר וכּידּוע ׁשּמה 45הּׁשמירה, ְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָ

רז"ל  ּבבׂשר 46ׁשאמרּו איֿאפׁשי האדם יאמר אל ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּבּׁשמים  ׁשאבי אעׂשה ּומה אפׁשי אּלא ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָחזיר,

 ֿ ּבעלי אבל ּדוקא. ּבצּדיקים זה הרי עלי, ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּגזר

ׁשהיּו הענינים מּצד רע ׁשּסּורם ּכיון ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּתׁשּובה,

לֹומר  צריכים ּבתׁשּובה, חזרתם קדם ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹאצלם

מיחדת  ׁשמירה ׁשּצריכים לפי ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶָֻאיֿאפׁשי,

ּגֹו' "ּבגדי ׁשּכתּוב מה אמנם, יתרה. ְְְְִִֵֵֶַָָָָָּוׁשמירה

ּכפׁשּוטם, ּבגדים על ּגם קאי ּבּבית", אּתּה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָאׁשר

צּדיקים  ׁשל הּמצֹות לבּוׁשי ׁשּגם מׁשמע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַּומּזה

הּדבר. טעם להבין וצרי ׁשמירה, ְְְְִִִִִַַַָָָָָצריכים

C‡ מעׂשה על ּבׁשמירה צר ׁשּיׁש הּוא, הענין «ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ענינים  ּבזה להיֹות ׁשּיכֹולים לפי ְְְְְִִִִִִֶֶַָָהּמצֹות

מּצד  העֹובד האדם מּצד הן ְְִִִִִֵֵַַָָָָּבלּתיֿרצּויים,

ּדהּנה, הּמצֹות. עניני מּצד והן עצמן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָהּמצֹות

ּדוקא  ּגׁשמּיים ּבדברים הּוא הּמצֹות ענין ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָּכללּות

הּת נּתנה ּבּׁשמים),(ׁשּלכן ולא ּדוקא, ּבארץ ֹורה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מבאר  הרי הּלבבֹות, חֹובת ׁשהן מצֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹואפילּו

אחר  יראה 47ּבמקֹום מּצד ׁשהעבֹודה ּבארּכה ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֻ

ׁשּתחּדר  ּבאפן להיֹות צריכה ואמּונה, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָֹֹואהבה

 ֿ ועל הּגׁשמי, הּלב ּבׂשר את ּדערנעמען) ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָ(זאל

ּכמֹו ּבעצמֹות, הרחבה ׁשּפֹועל הּתענּוג ענין ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּדר

ּכּידּוע 48ׁשּכתּוב  עצם, ּתדּׁשן טֹובה ׁשמּועה ְְֵֶֶַַַָָָָָ

הּסּפּור  ׁשמן 49ּומבאר ׁשהיה הּצּדיקים ּבאחד ְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

 ֿ אמןֿיהא מענּית הּגּוף, ּבׁשמנּונּיּות ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָּבפׁשטּות

ׁשל  רצֹונֹו ּבמלּוי הּתענּוג ּגֹודל מּצד ְְְֲִִֵֶֶַַַַָׁשמּהֿרּבא,

ענינים  עם קׁשּורֹות ׁשהּמצֹות וכיון ְְְְִִִִֵֶַַָָָָהּקּב"ה.

הם  עץֿהּדעת חטא אחרי ׁשהם ּכפי ּבפרט הּגׁשמּיים הענינים והרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָּגׁשמּיים,

ּברע  ּומקּים 50מעֹורבים עבֹודתֹו ׁשעֹובד לאחרי ׁשאפילּו להיֹות יכֹול אזי , ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לׁשלֹול  ּוכדי ּד'לעּומתֿזה', מהּצד מנהּו ׁשמץ עלּֿכלּֿפנים ּבזה יהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמצוה,
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ד.)45 ט, ואתחנן קדושים.)46לקו"ת סוף וש"נ.)47תו"כ .282 ע' .215 ע' תרצ"ז ל.)48סה"מ טו, סה"מ )49משלי

וש"נ. .46 ע' תרפ"ט סה"ש .79 ע' תש"ב תמוז. טו יום" ב"היום נעתק קצט. ע' תרע"ח נ. ע' מאמרי )50תרס"ט ראה

ח"ב  קונטרסים (סה"מ תרצ"ב כסלו די"ט חומה אני ד"ה ואילך. ש ע' תרס"ב סה"מ תשד. ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר

ובכ"מ. ואילך). א ריג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ÓÏL·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ מובן להיות יכול היה B·Úa„˙הדבר ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»«¬«

‰·eLzŒÈÏÚa ש‰¯ÈÓM‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ מלהיכשל וזהירות «¬≈¿»»ƒƒ¿ƒ¿««¿ƒ»
אסורים, ‰Èbn„בדברים ·¯‰ ¯Ó‡Ó Úe„iÎÂ45 ממעזריטש‰nL ¿«»««¬«»«««ƒ∆«
Ï"Ê¯ e¯Ó‡L46 בגמראÌ„‡‰ ¯Ó‡È Ï‡ עצמו ‡ÈLÙ‡ŒÈעל ∆»¿«««…«»»»ƒ∆¿ƒ

מסוגל  לא ‡l‡אני ,¯ÈÊÁ ¯N·aƒ¿«¬ƒ∆»
ÈLÙ‡ איסור לאכול יכול מצידי אני ∆¿ƒ

ÌÈÓMaL È·‡L ‰NÚ‡ ‰Óe»∆¡∆∆»ƒ∆«»«ƒ
ÌÈ˜Ècˆa ‰Ê È¯‰ ,ÈÏÚ ¯Êb»«»«¬≈∆¿«ƒƒ
,‰·eLzŒÈÏÚa Ï·‡ .‡˜Âc«¿»¬»«¬≈¿»

Ú¯ Ì¯eqL ÔÂÈk שבעבר כיוון ≈»∆»«
לכן eÈ‰Lחטאו, ÌÈÈÚ‰ „vÓƒ«»ƒ¿»ƒ∆»

,‰·eL˙a Ì˙¯ÊÁ Ì„˜ ÌÏˆ‡∆¿»…∆¬»»»ƒ¿»
ÈLÙ‡ŒÈ‡ ¯ÓBÏ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«ƒ∆¿ƒ
לגמרי, אסורים מדברים ולהתרחק

˙„ÁÈÓ ‰¯ÈÓL ÌÈÎÈ¯vL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»¿À∆∆
‰¯˙È ‰¯ÈÓLe זה פירוש ולפי ¿ƒ»¿≈»

שמירה. צריכים 'בגדים' מדוע מובן

'Bb È„‚a" ·e˙kL ‰Ó ,ÌÓ‡»¿»«∆»ƒ¿≈
È‡˜ ,"˙Èaa dz‡ ¯L‡ מכוון ¬∆ƒ»«»ƒ»≈

‰fÓe ,ÌËeLÙk ÌÈ„‚a ÏÚ Ìb««¿»ƒƒ¿»ƒ∆
˙Bˆn‰ ÈLe·Ï ÌbL ÚÓLÓ«¿«∆«¿≈«ƒ¿

ÌÈ˜Ècˆ ÏL בעלי של רק ולא ∆«ƒƒ
CÈ¯ˆÂתשובה ,‰¯ÈÓL ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿ƒ»¿»ƒ

¯·c‰ ÌÚË ÔÈ·‰Ï באמת מדוע ¿»ƒ«««»»
ה  צריכות גם הצדיקים של מצוות

שמירה?

C¯ˆ LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈…∆
˙Bˆn‰ ‰NÚÓ ÏÚ ‰¯ÈÓLaƒ¿ƒ»««¬≈«ƒ¿
‰Êa ˙BÈ‰Ï ÌÈÏBÎiL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒƒ¿»∆

המצוות ŒÈzÏaבקיום ÌÈÈÚƒ¿»ƒƒ¿ƒ
,ÌÈÈeˆ¯ עצמו שהמעשה אף כלומר, ¿ƒ

דברים  בו להתערב יכולים מצווה, הוא

רצויים, ‰‡„Ìלא „vÓ Ô‰≈ƒ«»»»
,ÔÓˆÚ ˙Bˆn‰ „vÓ „·BÚ‰»≈ƒ««ƒ¿«¿»

,˙Bˆn‰ ÈÈÚ „vÓ Ô‰Â כפי ¿≈ƒ«ƒ¿¿≈«ƒ¿
ומבאר. שממשיך

ÔÈÚ ˙eÏÏk ,‰p‰c קיום ¿ƒ≈¿»ƒ¿«
˙Bˆn‰בפועלÌÈ¯·„a ‡e‰ «ƒ¿ƒ¿»ƒ

‰z ÔÎlL) ‡˜Âc ÌÈiÓLb«¿ƒƒ«¿»∆»≈ƒ¿»
ı¯‡a ‰¯Bz‰הגשמית,‡˜Âc «»»»∆«¿»
ÌÈÓMa ‡ÏÂ הרוחנייםeÏÈÙ‡Â ,( ¿…«»«ƒ«¬ƒ

,˙B··l‰ ˙·BÁ Ô‰L ˙BˆÓ שלכאורה ה' ויראת ה' אהבת למשל כמו ƒ¿∆≈««¿»
מעשית, גשמית בפעולה קשורות ‡Á¯לא ÌB˜Óa ¯‡·Ó È¯‰47 ¬≈¿…»¿»«≈

eÓ‡Â‰,בחסידות ‰·‰‡Â ‰‡¯È „vÓ ‰„B·Ú‰L ‰k¯‡a»¬À»∆»¬»ƒ«ƒ¿»¿«¬»∆¡»
ÔÚÓÚ¯Úc Ï‡Ê) ¯cÁzL ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ'ו'תתפוס )תחדור ¿ƒ»ƒ¿¿…∆∆«¬…»∆¿∆∆

ÈÓLb‰ ·l‰ ¯Na ונמצא ‡˙ ∆¿««≈««¿ƒ
הלבבות' 'חובת שהן מצוות קיום שגם

ציצית  (כמו מעשית פעולה ולא

בגשמיות, בפעולה קשור וכד') ותפילין

‚eÚz‰ ÔÈÚ C¯cŒÏÚÂ שהוא ¿«∆∆ƒ¿«««¬
נפשי  רגש ‰¯Á·‰אמנם ÏÚBtL∆≈«¿»»

˙BÓˆÚa,הגשמי BÓkהגוף »¬»¿
·e˙kL48 בתהילים‰ÚeÓL ∆»¿»
‰·BË רוחני שהיא ÔM„zעניין »¿«≈
ÌˆÚ,גשמית¯‡·Óe Úe„ik »∆«»«¿…»

¯etq‰49ÌÈ˜Ècv‰ „Á‡a רבי «ƒ¿««««ƒƒ
מטשערנוביל, ÔÓLנחום ‰È‰L∆»»»≈

Ûeb‰ ˙eieÓLa ˙eËLÙa¿«¿¿«¿ƒ«
‡Œ‡‰ÈŒÔÓהגשמי, ˙iÚÓ≈¬ƒ«»≈¿≈

Ï„Bb „vÓ ,‡a¯ŒdÓL¿≈«»ƒ«∆
‚eÚz‰הרוחניBBˆ¯ ÈeÏÓa ««¬¿ƒ¿

˙Bˆn‰L ÔÂÈÎÂ .‰"aw‰ ÏL∆«»»¿≈»∆«ƒ¿
ÌÈÈÚכולן ÌÚ ˙B¯eL¿̃ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÈÚ‰ È¯‰Â ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒ«¬≈»ƒ¿»ƒ
Ì‰L ÈÙk Ë¯Ùa ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒƒ¿»¿ƒ∆≈
Ì‰ ˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ È¯Á‡«¬≈≈¿≈«««≈

Ú¯a ÌÈ·¯BÚÓ50, כמבואר ¿»ƒ¿«
גם  הייתה הרע שמציאות בחסידות

והטוב  הרע אבל הדעת, עץ חטא לפני

והחטא  מזה, זה ונבדלים נפרדים היו

(ועבודת  בזה זה מעורבים שיהיו גרם

הטוב  את ולהפריד 'לברר' היא האדם

BÈ‰Ï˙מהרע) ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«»ƒ¿
„·BÚL È¯Á‡Ï eÏÈÙ‡L האדם ∆¬ƒ¿«¬≈∆≈

B˙„B·Ú'ה עבודת הרוחנית, ¬»
‰È‰È ,‰ÂˆÓ Ìi˜Óe מעורב‰Êa ¿«≈ƒ¿»ƒ¿∆»∆

e‰Ó ıÓL ÌÈtŒÏkŒÏÚ מעט «»»ƒ∆∆∆¿
ÊŒ˙ÓeÚÏ'c‰',מאד  „v‰Ó הצד ≈««ƒ¿«∆
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iytpכח melya dct

ּגם  הּוא וכן הּׁשמירה. ענין להיֹות צרי ְְְְִִִִֵַַַָָֹזאת

ּכפי  היא האדם ׁשעבֹודת ּדכיון האדם, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָמּצד

 ֿ ועל הּבהמית, ּבּנפׁש מלּבׁשת האלקית ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻׁשהּנפׁש

הּבהמית  והּנפׁש הּגּוף מּצד הרי ּבּגּוף, ּגם ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָידּה

ועד  ּבלּתיֿרצּויים, ענינים להתערב ְְְְְְְִִִִִִִֵַָָיכֹולים

ּכללּות  וזהּו הפכּיים. לענינים ּגם לגרם ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹׁשּיכֹול

ּוזהירּות, ׁשמירה צריכים הּמצֹות ׁשּמעׂשי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָהענין

ׁשּלֹוקח  ׁשענינּה הּצדקה ּבמצות ׁשאפילּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָועד

ּכלּום, מּגרמּה לּה ּדלית למאן ונֹותן נפׁשֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַחּיי

ׁשּלא  ּוזהירּות ׁשמירה להיֹות צריכה ְְְְִִִִִֶָָָָֹמּכלֿמקֹום

האמּורים  הּזהירּות עניני ּככל "להתיהר", ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָיהיה

ׁשהיא  הּתֹורה, ּבלמּוד אפילּו ּוכמֹוֿכן ְְֲִִִֵֶֶַָָּבזה.

אין  ּתֹורה ודברי הּקּב"ה, ׁשל ּורצֹונֹו ְְְְִֵֵֶַָָָָָחכמתֹו

טמאה  זה 51מקּבלין ׁשענין הּדּיּוק ידּוע הרי , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּת לדברי ּבנֹוגע ּבנֹוגע הּוא אבל מּצדֿעצמם, ֹורה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

ּבאפן  להיֹות יכֹול זה הרי - הּלֹומד ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹלאדם

"לא  - ההפכי ּבאפן ּגם להיֹות ויכֹול ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹּד"זכה",

החּיים  מּסם ההפ לֹו נעׂשית ׁשאז וזהּו52זכה", . ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּלא  זהירּות להיֹות צריכה הּתֹורה ׁשּבלּמּוד ְְְְִִִִֶֶַַָָֹּגם

להתיהר  עלֿמנת הּלּמּוד מּזה,53יהיה ויתרה , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

יהיה  הּתֹורה ׁשּלּמּוד היא העבֹודה ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָׁשּתכלית

יעׂשּון  אׁשר הּמעׂשה את לדעת ּכדי לא ,54אפילּו ְֲֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֹ

ללמד  ׁשּצּוה הּקּב"ה צּוּוי את לקּים ּכדי רק ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

על, קּבלת מּתֹו יהיה ׁשהּלּמּוד והינּו ְְְִִִֶֶַַַַָָֹּתֹורה,

הּזקן  רּבנּו לחטב 55ּובלׁשֹון נצטּוה אּלּו ּכמֹו : ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ

להיֹות  צרי זה עם ּוביחד עלּֿדרֿמׁשל, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָעצים

ׁשּלֹומד  ּכיון הּתענּוג, ּתכלית ּגם מעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָּבׁשעת

הּקּב"ה. ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו ׁשהּוא ְְְִֶֶַָָָָָענין
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כט i"gyz'd ,elqk h"i

‰p‰Â ֿ ועלֿאחת ּפנּיֹות ׁשל ענינים לׁשלל ּכדי ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ

זה  על הּנה הפכּיים, ענינים ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּכּמהֿוכּמה

ּתֹורה  ענין ׁשהּוא 'ּבית', ׁשל הּׁשמירה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָיׁשנּה

ּוסיגים  ּגדרים הּוא ענינּה ׁשּכללּות ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשּבעלּֿפה,

הּידּוע  וכּמאמר ּבמאה 56כּו', להּזהר ׁשּצרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

חסֿוׁשלֹום  להּכׁשל ׁשּלא ּבכדי הּתר, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשערים

ּתֹורה  ׁשל ענינּה וזהּו אּסּור, ׁשל אחד ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָּבׁשער

זֹו - חֹומה "אני 'ּבית', ׁשּנקראת ְְֲִִִֵֶֶֶַַָׁשּבעלּֿפה

לבּוׁשים  יהיּו ׁשהּלבּוׁשים ׁשֹומר ׁשהּבית ְְְִִִִֵֶֶַַַָּתֹורה",

ּבלּתיֿרצּוי, ּדבר ערּוב ללא ּוטהֹורים, ְְְְִִִִִֵָָָֹנקּיים

ׁשהם  ׁשּבֹו, האדם על הּבית ׁשֹומר ְִֵֵֵֶֶַַַָָָּוכמֹוֿכן

ׁשּיהיּו מעי", ּבתֹו ותֹורת" הּפנימּיים, ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָהענינים

ועלֿא  ּפנּיֹות, עניני הענינים, מּכל ֿ נׁשמרים  חת ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָ

הפכּיֹות. ּומחׁשבֹות רצֹונֹות ְְְְִַַַָָָָּכּמהֿוכּמה

לפי p‰Â‰ו) הּוא הּׁשמירה ענין את לפעל הּכח ¿ƒ≈ְְְְִִִִֶַַַַָֹֹ

ּדהּנה, הּבריאה. ּבתחּלת ּגם היה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּכן

מציאּות  נהיתה ּכיצד הּׁשאלה על הּמענה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָידּוע

ּבּׁשל"ה  ּבזה ּומבאר ּבעֹולם, 57ה'ּקלּפֹות' ְְְִֶַַָָָָָֹ

ּגם  היתה העֹולמֹות ּבריאת ׁשּבתחילת ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻּבארּכה,

ה'ּקלּפֹות' ענין היה ׁשאז אּלא ה'קלּפֹות', ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבריאת

הּפרי. על לׁשמר ׁשענינּה קלּפה ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹּכׁשמם,

עליו  לׁשמר צרי ׁשּגדל ׁשעד האגֹוז, ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֹוכמׁשל

הּקלּפה  ּתפקיד וזהּו וחם, ּומּקר ּומּמטר ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹמּזרם

ּגּדּולֹו ונׁשלם ׁשּנגמר לאחר אבל האגֹוז. ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָׁשעל

ּוכמֹוֿכן  הּקלּפה. את זֹורקים אזי לאכלֹו, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּובאים

הּבריאה  ׁשּבתחּלת ה'ּקלּפֹות', לענין ּבנֹוגע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהּוא

נברא" מלּואֹו על ׁש"עֹולם מעמדן 58ּכפי היה , ְְֲִִִֶַַָָָָָָ

למּטה  אפילּו הּקדּׁשה, מעֹולמֹות למּטה ְְְֲִֵַַַַָָָָָָֻּומּצבן

ּכפי  ּבעבֹודה, ודגמתֹו הּפרי. על ׁשמירה ּכמֹו היה וענינן העׂשּיה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָָָָָֻמעֹולם

הּזקן  רּבנּו רז"ל 59ׁשּמבאר מאמר ּבפרּוׁש ׁשּיהא 60ּבארּכה צרי ּתלמידֿחכם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
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וש"נ.)56 .240 ע' חי"ג התוועדויות – מנחם תורת וראה שבת. תוספת ערך פאפו) (לר"א יועץ הובא )57פלא ב. יט,

.(139 ע' תש"ד קעו. ע' תרנ"ט (סה"מ הנ"ל בשלום פדה המשך תתלה). ע' (ח"ב בניך וכל עה"פ נ"ך ראה )58באוה"ת

שם). (וביפ"ת ג פי"ג, ו. פי"ב, שם וראה ז. פי"ד, לקו"ת )59ב"ר ואילך. ג קיט, הוספות שם ב. צא, אסתר מגילת תו"א

ג. טו, א.)60במדבר ה, סוטה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Bit ÏL ÌÈÈÚ ÏÏLÏ È„k ‰p‰Â אישיותŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ¿ƒ≈¿≈ƒ¿…ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿««««»

ÌÈiÎÙ‰ ÌÈÈÚ ‰nÎÂ,'ה רצון מקיום dLÈלגמרי ‰Ê ÏÚ ‰p‰ ¿«»ƒ¿»ƒ»¿ƒƒƒ≈«∆∆¿»
˙eÏÏkL ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÔÈÚ ‡e‰L ,'˙Èa' ÏL ‰¯ÈÓM‰«¿ƒ»∆«ƒ∆ƒ¿«»∆¿«∆∆¿»

'eÎ ÌÈ‚ÈÒe ÌÈ¯„b ‡e‰ dÈÚ,שבכתב בתורה נאמרו שלא נוספים ƒ¿»»¿»ƒ¿»ƒ
יתירה  ושמירה זהירות כתוספת וניתנו

Úe„i‰ ¯Ó‡nÎÂ56CÈ¯vL ¿««¬»«»«∆»ƒ
ÏL ÌÈ¯ÚL ‰‡Óa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿≈»¿»ƒ∆

,¯z‰ מאה להימנע אפילו מלעשות ≈∆
מותרים  lL‡דברים È„Îaƒ¿≈∆…

¯ÚLa ÌBÏLÂŒÒÁ ÏLk‰Ï¿ƒ»≈«¿»¿««
dÈÚ e‰ÊÂ ,¯eq‡ ÏL „Á‡∆»∆ƒ¿∆ƒ¿»»
˙‡¯˜pL ‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÏL∆»∆¿«∆∆ƒ¿≈

,'˙Èa' הנזכר ז"ל  חכמינו כמאמר «ƒ
Bz¯‰",לעיל, BÊ - ‰ÓBÁ È‡"¬ƒ»»

ÌÈLe·l‰L ¯ÓBL ˙Èa‰L∆««ƒ≈∆«¿ƒ
,ÌÈ¯B‰Ëe ÌÈi˜ ÌÈLe·Ï eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ
,Èeˆ¯ŒÈzÏa ¯·c ·e¯Ú ‡ÏÏ¿…≈»»ƒ¿ƒ»
המצוות  מעשה על השמירה עניין וזהו

עצמן מצד ≈¿ÔÎŒBÓÎeהמצוות
,BaL Ì„‡‰ ÏÚ ˙Èa‰ ¯ÓBL≈««ƒ«»»»∆

,ÌÈiÓÈt‰ ÌÈÈÚ‰ Ì‰L כמו ∆≈»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ
והשגה  בהבנה שנקלט התורה לימוד

הכתוב  כלשון האדם לפנימיות וחודר

ÈÚÓ",בתהילים  CB˙a E˙¯B˙Â"¿»¿¿≈»
eÈ‰iL הפנימיים העניינים ∆ƒ¿

,ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ ÌÈ¯ÓL ולא ƒ¿»ƒƒ»»ƒ¿»ƒ
תערובת  בהם Bit˙תהיה ÈÈÚƒ¿¿≈¿ƒ

«»¿«»»»»¿nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰אישיות,
המצוות  במעשה יהיה ̄¿ˆBB˙שלא

˙BiÎÙ‰ ˙B·LÁÓe רצון מקיום «¿»»¿ƒ
ה'.

Ák‰ ‰p‰Â (Â הלומד לאדם  הניתן ¿ƒ≈«…«
מצוות  ומקיים ‡˙תורה ÏÚÙÏƒ¿…∆
‰¯ÈÓM‰ ÔÈÚ יתערבו שלא ƒ¿««¿ƒ»

דברים  המצוות ובקיום התורה בלימוד

רצויים  ‰È‰לא ÔkL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆≈»»
,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a Ìb כפי «ƒ¿ƒ««¿ƒ»

ומבאר. שממשיך

ÏÚ ‰Ún‰ Úe„È ,‰p‰c¿ƒ≈»«««¬∆«
˙e‡ÈˆÓ ‰˙È‰ „ˆÈk ‰Ï‡M‰«¿≈»≈«ƒ¿¿»¿ƒ

'˙BtÏw'‰ הפרי את מכסה שהקליפה כשם האלוקי האור על המסתירות «¿ƒ
,ÌÏBÚa ֿ הקדוש ידי על רק ונוצר נברא דבר שכל כיוון לכאורה שהרי »»

הקדושה, היפך של מציאות להיווצר יכולה איך Êa‰ברוךֿהוא ¯‡·Óe¿…»»∆
‰"ÏMa57'הברית לוחות 'שני È¯a‡˙ספר ˙ÏÈÁ˙aL ,‰k¯‡a «¿»«¬À»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«

˙‡È¯a Ìb ‰˙È‰ ˙BÓÏBÚ‰»»»¿»«¿ƒ«
‰È‰ Ê‡L ‡l‡ ,'˙BtÏ˜'‰«¿ƒ∆»∆»»»
BÓk ,ÌÓLk '˙BtÏw'‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒƒ¿»¿
ÏÚ ¯ÓLÏ dÈÚL ‰tÏ¿̃ƒ»∆ƒ¿»»ƒ¿…«

È¯t‰'ב'קליפות היה לא ובתחילה «¿ƒ
רצוי. בלתי דבר »¿ÏLÓÎÂ¿ƒשום
Ï„bL „ÚL ,ÊB‚‡‰ פרי להיות »¡∆«∆»≈

למאכל  ÂÈÏÚראוי ¯ÓLÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…»»
ÌÁÂ ¯wÓe ¯ËnÓe Ì¯fÓƒ∆∆ƒ»»ƒ…»…

לגידולו,שעלולים  ולהזיק בו לפגוע

ÏÚL ‰tÏw‰ „È˜Ùz e‰ÊÂ¿∆«¿ƒ«¿ƒ»∆«
ÊB‚‡‰ על עליו.לשמור ולהגן הפרי »¡

ÌÏLÂ ¯Ó‚pL ¯Á‡Ï Ï·‡¬»¿««∆ƒ¿«¿ƒ¿«
BÏecb האגוז BÏÎ‡Ï,של ÌÈ‡·e ƒ»ƒ¿»¿

‰tÏw‰ ˙‡ ÌÈ˜¯BÊ ÈÊ‡ וכבר ¬«¿ƒ∆«¿ƒ»
צורך. בה ‰e‡אין ÔÎŒBÓÎe¿≈

,'˙BtÏw'‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ
ÈÙk ‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ
B‡eÏÓ ÏÚ ÌÏBÚ"L∆»«ƒ

"‡¯·58, ללא ומושלם, מלא כדבר ƒ¿»
Ô·vÓeדופי, Ô„ÓÚÓ ‰È‰»»«¬»»«»»

,‰M„w‰ ˙BÓÏBÚÓ ‰hÓÏ¿«»≈»«¿À»
ÌÏBÚÓ ‰hÓÏ eÏÈÙ‡¬ƒ¿«»≈»
BÓk ‰È‰ ÔÈÚÂ ,‰iNÚ‰»¬ƒ»¿ƒ¿»»»»¿

È¯t‰ ÏÚ ‰¯ÈÓL וכשם ¿ƒ»««¿ƒ
כך  עצמו, מהפרי נחותה שהקליפה

על  לשמור היה שתפקידן הקליפות

עצמה. מהקדושה למטה היו הקדושה

,‰„B·Úa B˙Ó‚„Â העניין ותוכן ¿À¿»»¬»
הוא  ה' nL·‡¯בעבודת ÈÙk¿ƒ∆¿»≈

Ô˜f‰ ea¯59Le¯Ùa ‰k¯‡a «≈«»≈«¬À»¿≈
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó60ÌÎÁŒ„ÈÓÏz «¬««««¿ƒ»»

‰BÓMÓ „Á‡ Ba ‡‰iL CÈ¯»̂ƒ∆¿≈∆»ƒ¿∆
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ּכי  ליּה ּומעּטרא ּבּׁשמינית, מּׁשמֹונה אחד ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּבֹו

החּטה), על ׁשּׁשֹומר מֹוץ (ּכמֹו לׁשּבֹולּתא ְְְִִֵֶַַַָָָסאסא

יחׁשב  ׁשּלא ּכדי העבֹודה, ּבתחלת הּוא זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשענין

למעלה'. נֹוגעת ׁשּתהיה עבֹודתי ּומה אנכי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ'מי

למעלה  ה'ּקלּפֹות' עלּו החטא עלֿידי ְְְְְִֵֵַַַַַָָא

לעֹולם  ּבנֹוגע ׁשאפילּו ועד ּבּטֹוב, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָונתערבּו

רע" יגּור "לא ּכתיב ׁשּבֹו ּגם 61האצילּות, יׁשנן , ְְְְֲִִֶֶַָָָֹ

האצילּות  עֹולם ׁשל ׁשּמעמדן 62'קליּפֹות' אּלא , ְֲֲִִֶֶֶַָָָָָ

הּבריאה  ּבעֹולם ּכבר 63הּוא - הּבריאה ּובעֹולם , ְְְְְִִַַָָָָָ

ועד  רע, חציֹו - הּיצירה ּובעֹולם רע, ְְְְִִֶַַַַָָמעּוטֹו

רע  רּבֹו - העׂשּיה וכמבאר 64ׁשעֹולם , ְְֲִֶַַָָָָֹֻ

הּקלּפֹות',65ּבּתניא  'עֹולם נקרא ׁשעֹולםֿהּזה ְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ורעים  קׁשים עֹולםֿהּזה מעׂשה ּכל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָולכן

ּכיון  ֿ כן, ואףֿעלּֿפי ּבֹו. ּגֹוברים ְְְְִִִֵֵַַָָָוהרׁשעים

ּבאפן  ה'ּקלּפה' נבראת הּבריאה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּבתחּלת

הּכח  יׁשנֹו לכן לּפרי , ּומסּיעת ׁשֹומרת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהיתה

עלֿידי  ׁשּיׂשראל העבֹודה, ענין ּכללּות ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָעל

חׁשֹוכא  אתהּפכא להיֹות יפעלּו ְְְְֲֲֲִִִַָָָָעבֹודתם

ּבטּורי 66לנהֹורא  האחדּות ענין ולפעל , ְְְְְְִִִֵַַָָֹ

מרׁשּותֿהרּבים 67ּדפרּודא  לעׂשֹות ,68 ֿ רׁשּות ְְְֲִִֵַַָָ

עֹולם' ׁשל ל'יחידֹו .69הּיחיד, ְִִִֶַָָ

ּבניe‰ÊÂז) "אלּֿתקרי ,"ּבני ׁשלֹום "ורב ¿∆ְְְִִִִַַָָָָ

 ֿ ׁשּתלמידי ׁשעלֿידיֿזה ,"ּבֹוני ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא

 ֿ ׁשּבעל ּבּתֹורה ּובפרט ּבּתֹורה עֹוסקים ְְְֲִִִֶַַַָָָָחכמים

ׁשהיה  ּכמֹו מּתחּלתֹו העֹולם את הם ּבֹונים ְְִִִֵֶֶֶָָָָָּפה,

הּוא  ה'ּקלּפֹות' ׁשל ׁשענינן הּבריאה, ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָּבתחלת

מה  ּגםּֿכן וזהּו ׁשּבעֹולם. הענינים ּכל על ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלׁשמר

חז"ל  ׁשלֹום 70ׁשאמרּו מׂשים ּבּתֹורה, העֹוסק ּכל ְֲִֵֵֶַַָָָָָ

ּומבאר  מּטה, ׁשל ּובּפמליא מעלה ׁשל ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבפמליא

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשל 71ּבארּוּכה ּבפמליא ׁש"ּׁשלֹום ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

עצמן  ׁשּמּצד הּבהמית, הּנפׁש ּובין האלקית הּנפׁש ׁשּבין הּׁשלֹום הּוא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹמּטה"
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ג.)61 ג, במדבר לקו"ת ה. ה, ואילך.)62תהלים ב כג, תזריע לקו"ת א'סג.)63ראה ע' ח"ב תער"ב עץ )64המשך ראה

להדרוש. בהקדמה עולמות) ציור (שער מג שער א).)65חיים (ל, פכ"ד ואילך). סע"ב (י, א.)66פ"ו ד, זח"א ראה )67ראה

א. קנח, א.)68שם רמד, זח"ג ספל"ג.)69ראה תניא ב.)70ראה צט, ואילך.)71סנהדרין ד פה, מטות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÈÓMa,גאווה Èkשל dÈÏ ‡¯hÚÓe אותו מעטרת זו מועטת וגאווה «¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ

ÔÈÚLכמו  ,(‰hÁ‰ ÏÚ ¯ÓBML ıBÓ BÓk) ‡zÏBaLÏ ‡Ò‡Ò«»¿ƒ¿»¿∆≈««ƒ»∆ƒ¿»
‰Ê'ה בעבודת גאווה מעט lL‡של È„k ,‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙a ‡e‰ ∆ƒ¿ƒ«»¬»¿≈∆…

·LÁÈ'ה עבודת  בתחילת העומד È˙„B·Úהאדם ‰Óe ÈÎ‡ ÈÓ' «¬…ƒ»…ƒ∆¬»ƒ
'‰ÏÚÓÏ ˙Ú‚B ‰È‰zL ובגלל ∆ƒ¿∆««¿«¿»

מלעסוק  חלילה, יימנע, הזה השיקול

ומצוות. È„ÈŒÏÚבתורה C‡««¿≈
‡ËÁ‰ הדעת עץ eÏÚחטא «≈¿»

'˙BtÏw'‰ מעולם ממקומן למטה «¿ƒ
Bha·,העשיה  e·¯Ú˙Â ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ¿»¿«

ÌÏBÚÏ Ú‚Ba eÏÈÙ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒ¿≈«¿»
‡Ï" ·È˙k BaL ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ∆¿ƒ…

"Ú¯ E¯e‚È61, בו נמצא הרע שאין ¿¿»
ÌÏBÚ ÏL '˙BtÈÏ˜' Ìb ÔLÈ∆¿»«¿ƒ∆»

˙eÏÈˆ‡‰62, זה לעומת זה 'את כי »¬ƒ
העולם  מול אל וגם האלוקים' עשה

העולמות  מארבעת ביותר הנעלה

'קליפות' יש «∆‡l‡הכלליים,
Ô„ÓÚnL'ה'קליפות של ומקומן ∆«¬»»

האצילות  עולם ÌÏBÚaשל ‡e‰¿»
‰‡È¯a‰63‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ·e , «¿ƒ»¿»«¿ƒ»

ומעמד  מקום ל'קליפות' יש – עצמו

בעולם  מאשר בולט יותר הרבה

¯Úהאצילות  BËeÚÓ ¯·k ורק ¿»ƒ«
טוב, -רובו ‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚ·e¿»«¿ƒ»

ÌÏBÚL „ÚÂ ,Ú¯ BÈˆÁ∆¿«¿«∆»
Ú¯ Ba¯ - ‰iNÚ‰64¯‡·ÓÎÂ , »¬ƒ»À«¿«¿…»

‡Èza65‰f‰ŒÌÏBÚL עולם ««¿»∆»«∆
הגשמי  'ÌÏBÚהעשייה ‡¯˜ƒ¿»»

‰NÚÓ Ïk ÔÎÏÂ ,'˙BtÏw‰«¿ƒ¿»≈»«¬≈
ÌÈÚ¯Â ÌÈL˜ ‰f‰ŒÌÏBÚ»«∆»ƒ¿»ƒ
ŒÛ‡Â .Ba ÌÈ¯·Bb ÌÈÚL¯‰Â¿»¿»ƒ¿ƒ¿«

,ÔÎŒÈtŒÏÚ יש שכעת למרות «ƒ≈
חזק  ומעמדן מקום נתינת ל'קליפות'

התחתון, הזה בעולם בפרט ותקיף,

lÁ˙aL˙מכלֿמקום, ÔÂÈk≈»∆ƒ¿ƒ«
'‰tÏw'‰ ˙‡¯· ‰‡È¯a‰«¿ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»
˙¯ÓBL ‰˙È‰L ÔÙ‡a¿…∆∆»¿»∆∆
Ák‰ BLÈ ÔÎÏ ,È¯tÏ ˙ÚiÒÓe¿««««¿ƒ»≈∆¿«…«
,‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ÏÚ«¿»ƒ¿«»¬»
ה'קליפות' על להתגבר אפשר ולמעשה

ה' את È„ÈŒÏÚולעבוד Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿≈

‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ ˙BÈ‰Ï eÏÚÙÈ Ì˙„B·Ú66, הפיכת ¬»»ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
לאור  ה'קליפות') (של È¯eËaהחושך ˙e„Á‡‰ ÔÈÚ ÏÚÙÏÂ¿ƒ¿…ƒ¿«»«¿¿≈

‡„e¯Ùc67, בזוהר נקראות הקדושה, על והסתר העלם שהם ה'קליפות' ƒ¿»
הבטל  הקדושה צד את המאפיין האחדות עניין היפך פירוד', של 'הרים

Œ˙eL¯Óלאלוקות  ˙BNÚÏ«¬≈¿
ÌÈa¯‰68 הפירוד עניין את המסמלת »«ƒ

,„ÈÁi‰Œ˙eL¯ שבטלה מציאות ¿«»ƒ
ÌÏBÚ'לגמרי  ÏL B„ÈÁÈ'Ï69 ƒ¿ƒ∆»

הקדושֿברוךֿהוא.

e‰ÊÂ (Ê בפסוק הפנימי הפירוש ¿∆
המאמר  בתחילת לעיל »¿"Â¯·שהובא

,"CÈa ÌBÏL ז"ל חכמינו ודרשו ¿»»ƒ
,"CÈBa ‡l‡ CÈa È¯˜zŒÏ‡"«ƒ¿ƒ»»ƒ∆»»ƒ
ŒÈ„ÈÓÏzL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆∆«¿ƒ≈
‰¯Bza ÌÈ˜ÒBÚ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿ƒ«»
,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza Ë¯Ù·eƒ¿»«»∆¿«∆
על  וההגנה השמירה עניין שהיא

לעיל, כמבואר ‰Ìהקדושה, ÌÈBaƒ≈
החכמים  ‰ÌÏBÚתלמידי ˙‡∆»»

˙ÏÁ˙a ‰È‰L BÓk B˙lÁzÓƒ¿ƒ»¿∆»»ƒ¿ƒ«
ÏL ÔÈÚL ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆ƒ¿»»∆

‡e‰ '˙BtÏw'‰ נגד להיות לא «¿ƒ
ולהסתיר  ולהעלים על הקדושה

אלא  Ïkהאלוקות ÏÚ ¯ÓLÏƒ¿…«»
.ÌÏBÚaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆»»

e¯Ó‡L ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»¿
Ï"ÊÁ70 בגמרא˜ÒBÚ‰ Ïk ¬«»»≈

‡ÈÏÓÙa ÌBÏL ÌÈNÓ ,‰¯Bza«»≈ƒ»¿»«¿»
‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓt·e ‰ÏÚÓ ÏL∆«¿»«»«¿»∆«»
שלום  יעשה במעוזי יחזק "או (שנאמר

שעניין  ומכך לי", יעשה שלום לי

למדים  פעמיים, זה בפסוק נזכר השלום

הן  שלום עושה בתורה שהעוסק

של  ב'פמליא והן מעלה' של ב'פמליא

ke¯‡a‰מטה') ¯‡·Óe¿…»«¬»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a71 הזקן לאדמו"ר ¿ƒ≈»

"‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa ÌBÏM"L∆»¿»«¿»∆«»
LÙp‰ ÔÈaL ÌBÏM‰ ‡e‰«»∆≈«∆∆
,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÔÈ·e ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ≈«∆∆««¬ƒ

ÔÓˆÚ „vnL כל של המהות מצד ∆ƒ««¿»
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לי i"gyz'd ,elqk h"i

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּזֹו, זֹו הן מּלאם 72מחּלקֹות ּולאם ְְְְִִֵֶָָֹֹֻ

ׁשל  ּבאֹופן ּבּתֹורה עֹוסק ּכאׁשר אבל ְֱֲֲֵֶֶֶֶַַָָָיאמץ,

ּתֹורה, עלּֿפי להיֹות ׁשּצרי ּכפי ּוזהירּות ְְְְִִִִִִֶַָָָׁשמירה

 ֿ ועלֿאחתּֿכּמה צדדּיים, וענינים ּפנּיֹות ְְְְְְִִִִִַַַַָָָֹללא

ׁשלֹום  "עֹוׂשה אזי הפכּיים, ענינים ללא ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹוכּמה

נכּפפת  הּבהמית ׁשהּנפׁש מּטה", ׁשל ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבפמליא

 ֿ ועל האלקית. הּנפׁש ּכרצֹון לעׂשֹות ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹּומתהּפכת

מעלה", ׁשל ּבפמליא ּגם ׁשלֹום "עֹוׂשה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָידיֿזה

והּנפׁש האלקית הּנפׁש ׁשל ּבׁשרׁש ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשזהּו

ואלקים, הוי' ּבּׁשמֹות הּוא ׁשּׁשרׁשם ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּבהמית,

ּבגמטרּיא  ׁשהּוא 'אלקים' ּבּׁשם ְְֱִִִֵֶֶַַַָֹׁשּגם

יהיה 73הּטבע  הּטבע) עניני ּכל את (ׁשּכֹולל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

חד" ּכּוּלא ואלקים "ורב 74"הוי' ּגם וזהּו . ְְֲִֵֶַַַָָָֹ

ענין  ׁשהּוא "רב", ׁשּמּבחינת הינּו ְְְְִִִֶֶַַַַׁשלֹום",

ההתאחדּות  ענין ׁשהּוא "ׁשלֹום", עֹוׂשים ְְֲִִִֵֶַַַַָהּפרּוד,

את  ולהפ לכֹופף הינּו, עֹולם', ׁשל 'יחידֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹמצד

ׁשעלֿידיֿזה  האלקית, לּנפׁש הּבהמית ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנפׁש

מ'ּפרידּו' העֹולם עניני את ּומהּפכים ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָּכֹופפים

ׁשהּלּמּוד  וזהּו ל'נהֹורא'. ּומ'חׁשֹוכא' ְְְֲִִִֵֶֶַָָָל'יחּודא'

"ּבני") "ּבני ׁשלֹום "ורב ׁשּכתּוב מּמה ְְִִִֶַַָָָָָהּוא

ׁשל  החּדּוׁש ּכל ׁשּזהּו ּכיון ּדוקא, ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשני)

ּבּזהר  ּכדאיתא ּבפרּוׁש75ּתלמידיֿחכמים, ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹ

ענין 76"ּבראׁשית" הּוא ּד"בראׁשית" ּב' ׁשאֹות , ְְְִִִִֵֵֶַ

ּבית" יּבנה אּלא 77"ּבחכמה "ּבית" (אלּֿתקרי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

חכמת  ׁשהיא החכמה, ׁשעלֿידי הינּו, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּבי"ת),

ּתֹורה  אּלא חכמה אין ֿ 78הּתֹורה, ּתלמידי ּבֹונים , ְְִִֵֵֶַַָָָָָ

עלֿידי  העֹולם ּבנין ׁשהיה ּכמֹו הּבית את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָחכמים

(ּבחּוכמתא  ּד"בראׁשית" ּבי"ת ).79אֹות ְְְְִִֵֵָ

עּמדי",ּגםּֿכןe‰ÊÂח) היּו ברּבים ּכי ּגֹו' נפׁשי בׁשלֹום "ּפדה ׁשּכתּוב מה ¿∆ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּד"ׁשּויתי  ּבאפן היתה ּדוד ׁשל ׁשעבֹודתֹו לעיל נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּדהּנה

ׁשעלֿידיֿזה  על, קּבלת ענין ׁשהּוא ּתהיה", לּכל ּכעפר "ונפׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹודֹוממּתי",
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כג.)72 כה, ב).)73תולדות (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

רפ"ו. שעהיוה"א תניא א. פט, א.)74של"ה קסא, ב. כו, זח"ב א).)75ראה (כא, בתחילתו ת"ו א.)76תקו"ז א, בראשית

ג.)77 כד, ועוד.)78משלי ב. וילך בחוכמא.)79תנחומא שם: בראשית ירושלמי ובתרגום בדא"ח. בכ"מ כ"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מהן  e˙kL·אחת BÓk ,BfÓ BÊ Ô‰ ˙B˜lÁÓ72 ועשו יעקב על ¿À»≈ƒ¿∆»

ıÓ‡È Ì‡lÓ Ì‡Ïe,ביניהן במלחמה נתונות הנפשות ‡·Ïושתי ¿…ƒ¿…∆¡»¬»
ÈÙk ˙e¯È‰Êe ‰¯ÈÓL ÏL ÔÙB‡a ‰¯Bza ˜ÒBÚ ¯L‡k«¬∆≈«»¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

˙Bit ‡ÏÏ ,‰¯Bz ÈtŒÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL אישיותÌÈÈÚÂ ∆»ƒƒ¿«ƒ»¿…¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÈi„„ˆ צדדיים דברים עירוב וללא ¿»ƒƒ

עצמו, ללימוד שייכים »¿ŒÏÚÂשלא
ÌÈÈÚ ‡ÏÏ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈiÎÙ‰ התורה,הנוגדים ללימוד »¿ƒƒ
‰NBÚ" ÈÊ‡ תורה הלומד האדם ¬«∆

,"‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa ÌBÏL»¿»«¿»∆«»
˙ÙtÎ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒƒ¿∆∆
האלוקית  לנפש עצמה את ומכניעה

ÔBˆ¯k ˙BNÚÏ ˙Ît‰˙Óeƒ¿«∆∆«¬ƒ¿
.˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ שלום ש עושה האדם ¿«¿≈∆
הבהמית  והנפש האלוקית הנפש בין

Ìbלמטה, ÌBÏL ‰NBÚ"∆»«
e‰ÊL ,"‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa¿»«¿»∆«¿»∆∆
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏL L¯La«…∆∆«∆∆»¡…ƒ

,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â למעלה ¿«∆∆««¬ƒ
BÓMa˙באלוקות, ‡e‰ ÌL¯ML∆»¿»«≈

'ÈÂ‰ האלוקית הנפש שורש ¬»»
ÌÈ˜Ï‡Â,הבהמית הנפש שורש ≈…ƒ

‡e‰L 'ÌÈ˜Ï‡' ÌMa ÌbL∆««≈¡…ƒ∆
Ú·h‰ ‡i¯ËÓ‚a73ÏÏBkL) ¿ƒ«¿ƒ»«∆«∆≈

Ú·h‰ ÈÈÚ Ïk שורש והוא ‡˙ ∆»ƒ¿¿≈«∆«
השם  הוא אלוקים שם כי להם, ומקור

וכדי  והצמצום, הגבורה מידת של

נדרשים  גשמיים נבראים לברוא

רבים  "‰ÈÂ'צמצומים ‰È‰È (ƒ¿∆¬»»
"„Á ‡lek ÌÈ˜Ï‡Â74,אחד הכל ≈…ƒ»«

השמות. שני בין כביכול, שלום, היינו

Ìb e‰ÊÂ זה בכתוב שנאמר מה ¿∆«
˙ÈÁanL eÈ‰ ,"ÌBÏL ·¯Â"¿«¿«¿∆ƒ¿ƒ«
„e¯t‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,"·¯"«∆ƒ¿««≈

מהריבוי, "ÌBÏL"הנובע ÌÈNBÚƒ»
ÔÈÚואחדות, ‡e‰L∆ƒ¿«

˙e„Á‡˙‰‰ והפירוד הריבוי של «ƒ¿«¬
,'ÌÏBÚ ÏL B„ÈÁÈ' „ˆÓƒ«¿ƒ∆»

ÛÙBÎÏהקדושֿברוךֿהוא, ,eÈ‰«¿¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙‡ CÙ‰ÏÂ¿«¬…∆«∆∆««¬ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ«∆∆»¡…ƒ∆«¿≈∆

'‡„eÁÈ'Ï 'e„È¯t'Ó ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ˙‡ ÌÈÎt‰Óe ÌÈÙÙBk¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿¿≈»»ƒ¿≈¿ƒ»
לאחדות B‰'Ï¯‡'מפירוד '‡ÎBLÁ'Óe.לעיל כמבואר לאור, מחושך ≈¬»ƒ¿»
„enl‰L e‰ÊÂ שלום מרבים והם 'בוניך' נקראים חכמים שתלמידי כך על ¿∆∆«ƒ

בעולם  ("CÈa"(ואחדות) "CÈa ÌBÏL ·¯Â" ·e˙kL ‰nÓ ‡e‰ƒ«∆»¿«¿»»ƒ»»ƒ
Ïk e‰fL ÔÂÈk ,‡˜Âc (ÈM‰«≈ƒ«¿»≈»∆∆»
,ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÏL LecÁ‰«ƒ∆«¿ƒ≈¬»ƒ

‡˙È‡„k כמובא‰fa¯75 ƒ¿ƒ»«…«
Le¯Ùa המילה"˙ÈL‡¯a"76 ¿≈¿≈ƒ

התורה, a'בתחילת ˙B‡L∆
ÔÈÚ ‡e‰ "˙ÈL‡¯·"cƒ¿≈ƒƒ¿«

"˙Èa ‰aÈ ‰ÓÎÁa"77 כלשון ¿»¿»ƒ»∆«ƒ
בית  יבנה "בחכמה במשלי הכתוב

ימלאו  חדרים ובדעת יתכונן ובתבונה

ונעים" יקר הון »‡ŒÏודורשים(כל
,˙"Èa ‡l‡ "˙Èa" È¯˜zƒ¿≈«ƒ∆»≈
האות  בית, האות ידי על הוא והבניין

התורה  של ‰eÈ,הראשונה ,(«¿
‡È‰L ,‰ÓÎÁ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»¿»∆ƒ

,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁ חכמינו כמאמר »¿««»
במדרש  ‡l‡ז"ל ‰ÓÎÁ ÔÈ‡≈»¿»∆»

‰¯Bz78ŒÈ„ÈÓÏz ÌÈBa , »ƒ«¿ƒ≈
,˙Èa‰ ˙‡ ÌÈÓÎÁ,העולם כללות ¬»ƒ∆««ƒ

ŒÏÚ ÌÏBÚ‰ ÔÈa ‰È‰L BÓk¿∆»»ƒ¿«»»«
"˙ÈL‡¯·"c ˙"Èa ˙B‡ È„È¿≈≈ƒ¿≈ƒ

‡˙ÓÎeÁa)79 על ירושלמי כתרגום ¿¿¿»
)."בראשית"
ÔkŒÌb e‰ÊÂ (Á פנימיות לפי ¿∆«≈

"t„‰הדברים  ·e˙kL ‰Ó«∆»»»
ÌÈa¯· Èk 'Bb ÈLÙ ÌBÏL·¿»«¿ƒƒ¿«ƒ
¯‡a˙ ‰p‰c ,"È„nÚ eÈ‰»ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ(ד ÏL(סעיף B˙„B·ÚL ¿≈∆¬»∆
È˙ÈeL"c ÔÙ‡a ‰˙È‰ „Âc»ƒ»¿»¿…∆¿ƒƒƒ
¯ÙÚk ÈLÙÂ" ,"ÈzÓÓB„Â¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆»»

,"‰È‰z ÏkÏ של שהם ביטויים «…ƒ¿∆
והכנעה  ˜Ïa˙ענווה ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««»«

,ÏÚ וקבלת האישית המציאות ביטול …
שמים  מלכות ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰עול
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הּוא  הּתֹורה ׁשּלּמּוד ,"ּבתֹורת לּבי "ּפתח ְְֲִִִֶֶֶַַַָָנעׂשה

מּגיע  מחט" ׁשל "ּכחּודּה ׁשּמּפתח ְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹּבאפן

אּולם" ׁשל ואּביטה 80ל"פתחֹו עיני "ּגל להיֹות , ְְְְִִִֵֶַַַָָ

"מּתֹורת ענין 81נפלאֹות אצלֹו ׁשּנעׂשה והינּו, . ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָ

"אני  ענין ׁשּזהּו נאמן", ּבית ל "ונתּתי  ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָה'ּבית',

ּתֹורה  ענין הּוא ּובפרטּיּות ּתֹורה", זֹו - ְְִִִַָָָָחֹומה

ׁשּבּתֹורה, והּסיגים הּגדרים ענין ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּבעלּֿפה,

ׁשּמהענין  ׁשלֹום", "רב נעׂשה ֿ זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעלֿידי

ּגם  ׁשּזהּו (ּכּנ"ל), ה"ּׁשלֹום" ענין נעׂשה ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָּד"רב"

ׁשּפֹועלים  עּמדי", היּו ברּבים "ּכי ׁשּכתּוב ְֲִִִִִֶֶַַָָָמה

ועד  ּובטלים, טפלים ׁשּנעׂשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָּב"רּבים"

 ֿ ועל "עּמדי". ּבחינת עם ּומתאחדים ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָׁשּמתעּלים

ּדוד, ׁשל נפ ׁשֹו נפׁשי", בׁשלֹום "ּפדה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָידיֿזה

יׂשראל  ּכנסת הּמלכּות, ספירת ּכללּות 82ׁשּזֹוהי , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

מהּגלּות  הּפדּיה אצלם ׁשּנעׂשית יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנׁשמֹות

ּבאֹופן  היא והּפדּיה הּכללית, ּומהּגלּות ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּפרטית

ּבבנין  ׁשהיה עלּֿדר ּומנּוחה, ׁשלֹום ְְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשל

הענינים, ּכל את הכין ׁשּדוד  ׁשּלאחרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש,

מנּוחה  "איׁש ׁשלמה, עלֿידי ונחלה מנּוחה ׁשל ּבאפן להיֹות הּבית נבנה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹאזי

'ּפדּיה  עּתה ּגם ּתהיה ּכזה ּובאפן ּבימיו", יׂשראל על אּתן וׁשקט וׁשלֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּגֹו'

ּבמהרה  הּכללית, ּוגאּלה ּבעבֹודה וגם הּפרטית, ּוגאּלה ּבעבֹודה ׁשלֹום' ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֻֻׁשל

מׁשיחא. מלּכא ּדוד ׁשהּוא צדקנּו, מׁשיח עלֿידי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבימינּו
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80(.198 ע' תש"ג בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת וראה ועוד. [ב]. ב פ"ה, שהש"ר יח.)81ראה קיט, ראה )82תהלים

ובכ"מ. ישראל. כנסת ערך הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"E˙¯B˙a ÈaÏ Á˙t" ‰NÚ כאן האמור בתורה הלב פתיחת ועניין «¬∆¿«ƒƒ¿»∆

Á˙tnLהוא  ÔÙ‡a ‡e‰ ‰¯Bz‰ „enlL מאד "d„eÁkקטן ∆ƒ«»¿…∆∆ƒ∆«¿»
"ÌÏe‡ ÏL BÁ˙Ù"Ï ÚÈbÓ "ËÁÓ ÏL80 שהוא המקדש בית של ∆«««ƒ«¿ƒ¿∆»

מאד, רחב E˙¯BzÓ"פתח ˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb" ˙BÈ‰Ï81 ƒ¿«≈«¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆
נפלאות  את וקולט מבין שהאדם

‡ˆBÏהתורה. ‰NÚpL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆∆¿
˙Èa EÏ Èz˙Â" ,'˙Èa'‰ ÔÈÚƒ¿«««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ
È‡" ÔÈÚ e‰fL ,"ÔÓ‡∆¡»∆∆ƒ¿«¬ƒ

,"‰¯Bz BÊ - ‰ÓBÁ לעיל כמבואר »»
('מקיף  שבתורה ה'בית' עניין באריכות

והשמירה  הזהירות ועניין )הרחוק'
‰¯Bz ÔÈÚ ‡e‰ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒƒ¿«»
ÌÈ¯„b‰ ÔÈÚ ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒ¿««¿»ƒ
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰¯BzaL ÌÈ‚Èq‰Â¿«¿»ƒ∆«»∆«¿≈

‰Ê שבתורה והשמירה הזהירות ∆
ÔÈÚ‰nL ,"ÌBÏL ·¯" ‰NÚ«¬∆«¿∆≈»ƒ¿»

"·¯"c מהרגשת כתוצאה פירוד ¿«
העצמית  ÔÈÚהמציאות ‰NÚ«¬∆ƒ¿«

"ÌBÏM"‰ מביטול הנובע והאחדות «»
Ó‰לאלוקות  Ìb e‰fL ,(Ï"pk)««∆∆««
·e˙kL ל'פדה בפסוק בהמשך זה, ∆»

נפשי' ‰eÈבשלום ÌÈa¯· Èk"ƒ¿«ƒ»
"ÌÈa¯"a ÌÈÏÚBtL ,"È„nÚƒ»ƒ∆¬ƒ»«ƒ
ÌÈÏË·e ÌÈÏÙË ÌÈNÚpL∆«¬ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ

ÌÈlÚ˙nL'עמדי' „ÚÂ ,¿«∆ƒ¿«ƒ
˙ÈÁa ÌÚ ÌÈ„Á‡˙Óeƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ«

"È„nÚ" למעלה וכן עצמו, דוד עם ƒ»ƒ
מתהפכים  הקדושה לצד שהמנגדים

לאלוקות. ומתבטלים

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ האחר הצד הפיכת ¿«¿≈∆
ÈLÙ",לקדושה  ÌBÏL· ‰„t"»»¿»«¿ƒ

,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ È‰BfL ,„Âc ÏL BLÙ הנקראת˙Òk «¿∆»ƒ∆ƒ¿ƒ«««¿¿∆∆
Ï‡¯NÈ82, מק היא ישראל ור כי Ï‡¯NÈ,נשמות ˙BÓL ˙eÏÏk ƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿»≈

ÌÏˆ‡ ˙ÈNÚpL נשמות כל eÏb‰Ó˙והגאולה ‰i„t‰ישראל אצל ∆«¬≈∆¿»«¿ƒ»≈«»
˙ÈË¯t‰ בפרט אחד כל ‰ÈÏÏk˙של ˙eÏb‰Óe,ישראל כלל של «¿»ƒ≈«»«¿»ƒ

ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰i„t‰Â¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆
,‰ÁeÓe ÌBÏL מלחמות,ללא »¿»

ÔÈ·a ‰È‰L C¯cŒÏÚ«∆∆∆»»¿ƒ¿«
„ÂcL È¯Á‡lL ,Lc˜n‰«ƒ¿»∆¿«¬≈∆»ƒ

ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎ‰ הדרושים ≈ƒ∆»»ƒ¿»ƒ
בימיו, הבית ·‰לבניין ÈÊ‡¬«ƒ¿»

ÏL ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ˙Èa‰««ƒƒ¿¿…∆∆
,‰ÓÏL È„ÈŒÏÚ ‰ÏÁÂ ‰ÁeÓ¿»¿«¬»«¿≈¿……
יבנה  ששלמה כך על לדוד ה' כדברי

המקדש  בית ÁeÓ‰את LÈ‡"ƒ¿»
ÏÚ Ôz‡ Ë˜LÂ ÌBÏLÂ 'Bb¿»»∆∆∆≈«

"ÂÈÓÈa Ï‡¯NÈ לבניין וכל הדרוש ƒ¿»≈¿»»
המוכן, מן בידו היה ∆…¿ÔÙ‡·eכבר

‰i„t' ‰zÚ Ìb ‰È‰z ‰Êk»∆ƒ¿∆««»¿ƒ»
‰l‡‚e ‰„B·Úa 'ÌBÏL ÏL∆»»¬»¿À»

,˙ÈË¯t‰ מנגדים עם מלחמה ללא «¿»ƒ
הפיכת  לגבי לעיל (כמבואר רוחניים

לקדושה) B·Úa„‰ה'קליפות' Ì‚Â¿«»¬»
‰¯‰Óa ,˙ÈÏÏk‰ ‰l‡‚e¿À»«¿»ƒƒ¿≈»
,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ eÈÓÈa¿»≈«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈

‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ „Âc ‡e‰L מלך ∆»ƒ«¿»¿ƒ»
המשיח.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב כסלו, ]תשי"ג[

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בנוגע להמאורע דהס"ת - הרי הייתה בנרתקה. ובכ"ז יתענו הרואים עוד ד' חצאי ימים והת' 

עוד חצי יום. ויזהרו כל שנה זו בשמו"ת ופרנק א' לצדקת ת"ת בכ"י מימות החול. ויאריכו יוש"ט.



לג

.i"gyz'd ,elqk c"i ,glyie zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

על ‡ במדרש 2הפסוק 1. איתא ושפחה", ועבד צאן וחמור שור לי המשיח,3"ויהי מלך זה "חמור :
שנאמר 4שנאמר  ישראל, אלו צאן וגו'. חמור על ורוכב –5עני ושפחה ועבד מרעיתי. צאן צאני ואתנה

גברתה").6הנה  יד אל שפחה "כעיני – דקרא (וסיומא אדוניהם" יד אל עבדים כעיני

בזה  העבודה 7והענין על שמורה ושפחה", ועבד ד"צאן בענינים אבינו יעקב של עבודתו שעלֿידי –
אצלו  נעשה אזי ודעת, מטעם שלמעלה ענינים עם שקשור ובאופן ודעת, מטעם שלמטה עול' ד'קבלת

חמור". על ורוכב "עני ד"חמור", הענין

מוכן  כבר והוא הבירורים, כל את כבר שפעל לו, להודיע כדי עשו, אל מלאכים יעקב שלח ולכן
הבירור  לאחר כבר נמצא עשו שגם בחשבו הגאולה.8למשיח, לבוא כבר יכולה עשו מצד וגם ,

המלאכים  לו ענו כך כבר 9על מוכן הנך "אחיך", כבר הוא מצדך עשו": אל אחיך אל "באנו –
עדיין. לבוא יכולה הגאולה אין ובמילא הבירור, קודם "עשו", עדיין – מצדו הוא אבל לגאולה,

את  כבר והכין פעל מצדו יעקב הנה – מוכן היה לא עדיין מצדו שעשו כך על הבט מבלי ומכלֿמקום,
קטנים" ה"פכים בירור את השלים ואף ושפחה", ועבד "צאן הענינים, העולם,10כל מצד רק היתה המניעה .

הט  קליפות ג' של עולם אלא סתם, עולם אל ולא אבוא אשר  "עד להמתין צורך היה ולכן (עשו). מאות
שעירה" .11אדוני

הוראה · הוא בתורה ענין שכל פעמים, כמה כבר דובר אחד 12. לכל נצחיות, הן והוראותיה התורה .
מקום. ובכל זמן בכל מישראל, ואחד

האמור: מכל ההוראה

שתבוא  עדיין ראוי לא העולם, מצד הסביבה, מצד אם שאפילו לדעת, צריך מישראל ואחד אחד כל
מכלֿמקום מבורר, אינו עדיין שהעולם כיון הגאולה, אתeמצד ed`כבר להכין צריך –envr כל עם

השלימה. לגאולה ושפחה", ועבד "צאן עניניו,

את מכין שהוא הוא elyוהעניניםenvrועלֿידיֿזה העולם שהרי בעולם, גם הדבר פועל – לגאולה
לעולם 13שקול  הגאולה את ויביא כולו, העולם את יכריע אחת טובה פעולה עלֿידי ולכן בשוה), (שוה
כולו.

הרמב"ם  הזקן 14וכפסק ואדמו"ר נגאלים. מיד תשובה שעושים ישראל ולכן,15: ומיד". "תיכף מוסיף:
הגאולה  את וגם בעצמו, הפרטית הגאולה את תשובה עלֿידי לפעול בכחו העולם, מצב על הבט מבלי

כולו. בעולם הכללית

היתה ‚ – תקנ"ט כסלו י"ט – והחסידות הזקן אדמו"ר גאולת פרטית. בהשגחה הם הרי הענינים כל .
האמורות. ההוראות ישנן שבה וישלח, פרשת שבת שלאחרי בשבוע
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שליט"א 1) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהו – זו משיחה קטעים כמה
שיחת  עם (בשילוב ואילך 68 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסו (באידית),
המוגהת, מהשיחה נעתקו אלו קטעים תשט"ז). וישלח ש"פ

מ"מ. ציוני איזה עוד בתוספת
ו.2) לב, פרשתנו
ו.3) פע"ה, ב"ר
ט.4) ט, זכרי'
לא.5) לד, יחזקאל
ב.6) קכג, תהלים
ואילך).7) ה ע' (לעיל ּבמאמר גם ַראה
ב.8) כד, פרשתנו תו"א ראה

ז.9) שם, פרשתנו
כה.10) שם, פרש"י
יד.11) לג, שם
א.12) קנב, ב. נג, זח"ג ראה
ע"ב.13) ריש מ, קדושין ראה
ה"ה.14) פ"ז תשובה הל'
עיין 15) – מיד על תיכף תוספת א); (ק, פי"א אגה"ת תניא

א. פט, שבת מיד ד"ה רש"י כו'. שלהן מיד איזהו ב) (יט, תענית
לט, (סוטה כל תוד"ה א. לג, זבחים עפמש"כ – תיכף משא"כ

סקס"ו. או"ח שו"ע א).
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כל  את בעצמו לפעול העולם, במצב להתחשב שלא הכח את מישראל ואחד אחד לכל נותנת חסידות
המשיח". מלך "זה ל"חמור", לבוא ועלֿידיֿזה ושפחה", ועבד ד"צאן העבודות

מר" אתי "קא נעשה חוצה" מעינותיך "יפוצו שעלֿידי המשיח, לגילוי וכלי הכנה היא במהרה 16חסידות ,
בימינו.

***

וחמור.„ שור ויהיֿלי גו' וישלח המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

נשמתוֿעדן ‰ (מהורש"ב) אדמו"ר מאמר על מיוסד הנ"ל מאמר מו"ח 17. כ"ק נישואי בעת שאמר ,
אדמו"ר.

תשמח" שמח ב"המשך נכלל לא זה מאמר עצמו.18– בפני בא הוא אלא החתונה), מאמרי שאר (כמו
אחד  ב"ביכל" רק מצאתיו .19לעתֿעתה

מוהר"ש  אדמו"ר מאמרי על מיוסד שהוא וניכר העקרה", ותגל תשיש "שוש היא המאמר 20התחלת

צדק' ב'המשך',21וה'צמח המאמר נכלל לא זה שמטעם ויתכן עושיך. בועליך" "כי דיבורֿהמתחיל
הנ"ל. בועליך" "כי דיבורֿהמתחיל על המיוסד עצמו בפני ענין להיותו

Â בשבע" שנאמר המעתיק) בכתבֿיד הוא כולו שהמאמר (כשם המעתיק בכתבֿיד נרשם זה מאמר על .
אדמו"ר. מו"ח כ"ק של הנישואין ימי דשבעת האחרון ביום דהיינו האחרונות", ברכות

הידוע  תוקפו 22ועלֿפי בכל הוא הענין אזי הענין וסיום שבגמר דהיינו החיתום", אחר הולך ש"הכל
ביותר. השמחה תוקף היה הנ"ל) המאמר  אמירת (יום הנישואין ימי דשבעת  האחרון שביום מובן, –

בזה: והענין

חוזר"23ידוע  ה"אור מתחיל אזי ישר", ה"אור שמסתיים שלאחרי חוזר", "אור מעלת בענין המבואר
ביותר. גדול בתוקף שבא למעלה, מלמטה בדרך

הגשמי  שהעולם דהיינו למעלה, מלמטה חוזר", "אור בדרך שתהיה העתידה, הגאולה מעלת תוכן וזהו
ידענו  לא "אברהם דלעתיד הגאולה זמן על שנאמר מה וזהו לאלקות. כלי ויהיה ויתעלה יזדכך עצמו

יכירנו" לא אתה 24וישראל "כי יאמרו דוקא ליצחק אלא למטה, מלמעלה המשכה הוא שענינם כיון ,
לעילא"23אבינו" "מתתא הנובעים בארות בחפירת היתה יצחק של עבודתו כי העבודה 25, ענין שהוא ,

למעלה  .26מלמטה

סיום  הוא שאז כיון – גדול בתוקף היא השמחה שאז השמחה, וגמר שבסיום המעלה מובן ומזה
גדול. בתוקף שהוא חוזר" ה"אור והתחלת ישר" ה"אור

Ê גדר פורצת – בכלל שמחה בוודאי 27. הרי גדול, בתוקף היא השמחה כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה .
וההגבלות. ההגדרות כל את ומבטלת פורצת שהיא

הזהר  כמאמר התורה, עם ענין כל קשור ישראל בני שאצל אסתכל 28וכיון "קודשאֿבריךֿהוא
ההגבלות  כל פריצת ענין גם הרי – עלמא" ומקיים באורייתא בה מסתכל נש בר עלמא, וברא באורייתא
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בתחלתו.16) טוב שם (כתר הידועה דהבעש"ט אגה"ק לשון
וש"נ. .26 הערה 224 ע' חט"ו תו"מ גם וראה ובכ"מ).

ואילך).17) רצה ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז תשיש שוש ד"ה
ואילך.18) קעג ע' שם סה"מ
(19.5 הערה שיז ע' שם ראה
ואילך.20) רצט ע' תרל"ד סה"מ
ואילך.21) תתטו ע' ח"ב נ"ך אוה"ת

א.22) יב, ברכות
וש"נ.23) .285 ע' חי"ט תו"מ ראה
ב.24) פט, שבת וראה טז. סג, ישעי'
א.25) ס, זח"א
ובכ"מ.26) תולדות. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
ואילך.27) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
רע"ב.28) קסא, ח"ב
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והפעולה  הנשמה, בפנימיות גם העליה – ולאחריֿזה הנשמה, בחיצוניות – תחלה התורה: עלֿידי נפעל
התורה. פנימיות עלֿידי היא הנשמה בפנימיות

חוזר": "אור מעלת בענין לעיל להמבואר שייך זה וענין

לבחינת  רק לא העליה נעשית – חוזר") "אור ענין (שהוא למעלה מלמטה וההעלאה הזיכוך עלֿידי
שבסעודה  התענוג מדריגת (שהוא העצמי והתענוג הפשוט התענוג לבחינת גם אלא המורכב, התענוג

לא" "היום נאמר שעלֿזה ).29שלישית,

כידוע  ההגבלות, כל מתבטלות – התענוג פנימיות המשכת חיים"30ומצד מלך פני "באור ,31בענין
המרחב  אל המיצר מן ויוצא הדין, מתבטל – התענוג פנימיות המשכת – מלך" פני "אור שעלֿידי

האמיתי.

גדול  בתוקף היא השמחה (שבו הנישואין ימי שבעת של האחרון ביום הנ"ל מאמר אמירת תוכן וזהו
מתבטלות  שעלֿידיֿזה התורה, פנימיות עלֿידי הנשמה בפנימיות הפעולה – חוזר") "אור מעלת מצד

ההגבלות. כל

***

Á פעם דיבר אדמו"ר מו"ח כ"ק בלשון 32. והתבטא המגיד, תלמידי וחבריו הזקן אדמו"ר אודות
הדבר".33הכתוב  את שמר (המגיד) ואביו (חבריו), אחיו בו "ויקנאו

ובעניננו: המדוברים. לענינים מתאימים הם אלא וצחות, מליצה בדרך אינם צדיקים דברי

מקומות  בכמה הפסוק 34מבואר עלֿידי 35על נפעל יעקב של ענינו שעיקר יוסף", יעקב תולדות "אלה
דוקא. יוסף

בארוכה  היה 36וכמבואר שיוסף – האבות מעלת על ואפילו השבטים, שאר על יוסף מעלת בענין
הארץ" "ערות מצרים, למלך "למיבדק 37משנה העולם, בעניני עוסק היה אלא שם, שהיה בלבד זו ולא ,

חושבניה" הדביקות 38בכתבי בתכלית מעשה בשעת היה ואףֿעלֿפיֿכן כו', התעסקות של ובאופן ,
מזה. ולמעלה האצילות, בעולם עדיין בהיותה דאצילות נשמה בדוגמת באלקות,

עלֿידי  נפעל – למטה אלקות המשכת – יעקב של שענינו דהיינו יוסף", יעקב תולדות "אלה ולכן
דוקא. יוסף

דוקא: הזקן רבנו עלֿידי פועל לידי באה המגיד) והרב הבעלֿשםֿטוב (של שהכוונה בעניננו, הוא וכן

חיים' –39ב'תורת באלקות הדביקות בתכלית היה במצרים שבהיותו יוסף, של לענינו דוגמא מובא
לירד  שיוכל . . דבר לשואלו להשיב שיוכל תעניתים והתענה תפילות כמה "שהתפלל ֿ שםֿטוב, מהבעל
ואףֿעלֿפיֿכן  למטה", שנשאר מה גם לתקן שיוכל . . למעלה הגבה נשמתו עליות בעת דוקא למטה

באלקות. הדביקות מתכלית מעשה בשעת יבלבלנו לא

עלֿידי  בפועל נמשך – למטה נמצאים כאשר גם באלקות הדביקות – הבעלֿשםֿטוב של זה וענין
השכל  את גם המקשרת חב"ד, חסידות תורת את שגילו עלֿידיֿזה שלאחריו, והנשיאים הזקן רבנו

דרכיך" "בכל עוסק שאדם בשעה שגם האפשרות את נותנת ועלֿידיֿזה אלקות, עם אמנם 40האנושי –
"דרכי  זה הרי סוףֿסוף אבל תורה, שעלֿפי אלקות.jבאופן עם מקושר יהיה – "
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וש"נ.29) .84 ע' חכ"א לקו"ש וראה כה. טז, בשלח
ועוד.30) א'שכא. ע' ח"ג תער"ב המשך קח. ע' עת"ר סה"מ
טו.31) טז, משלי
ריש 32) ח"ד שלו אג"ק .11 ס"ע קפו חוברת "רשימות" ראה

וש"נ. .239 ס"ע חי"ח תו"מ גם וראה רסג. ע'
יא.33) לז, וישב
ע'34) לעיל גם וראה ב. ל, ויחי לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה

.152

ב.35) שם,
ד 36) ואילך . ב קב, ויחי תו"ח (סה"מ ראה עזר"ת זכר ולא "ה

ועוד. ואילך). כג ע' תרפ"ח (סה"מ תרפ"ח ואילך), קג ע' עזר"ת
ד.37) פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ
יא.38) לט, וישב ת"א
ויחי.39) ס"פ
ספ"ג.40) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
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Ë עבודתו לעבוד צריך ואחד אחד כל אלא הנשיאים, על לסמוך שאין היא חב"ד ששיטת וכיון .
לא 41בעצמו  הגשמיים שעניניו האמור, הענין את לפעול הכח ניתן מישראל ואחד אחד שלכל נמצא, –

אלקות. עם מהתקשרותו יבלבלוהו

לא הגשמיים שהענינים בלבד זו לא מזו: הגשמיים edelalaiויתירה בדברים עסקו בעת שגם כך ,
עלֿידי תהיה אלקות עם שהתקשרותו זאת, עוד אלא בהקב"ה, בדביקות teb`יהיה zeinybd וכמו ,

דרכיך40שכתוב  "דרכי edrc"בכל שעלֿידי ,"j הדעת שענין באלקות, דעת – ד"דעהו" הענין יהיה גופא "
והרגשה. הכרה חזקה, הבנה הוא

חלומו  בו יתקיים אזי – החסידות תורת לימוד עלֿידי דעהו", דרכיך ד"בכל בעבודה יעסוק וכאשר
לו. משתחוים שהכל יוסף, של

הארץ "מלאה – דלעתידֿלבוא לגילוי הכנה הוא זה הוי'"drcוענין נעלית 42את בחינה תתגלה שאז ,
גדולם" ועד למקטנם אותי ידעו "כולם – זה ומצד באלקות, והרגשה) (הכרה הדעת חילוק 43בענין ללא
בפנימיות, הוא כשהגילוי מהֿשאיןֿכן דוקא, בחיצוניות שייכים החילוקים כל כי ביניהם,

בשר. בעיני גם אלקות שיראו – בגשמיות גם יומשך זה וכל
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וש"נ.41) .104 ע' חי"ח תו"מ ראה
בסופן.42) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'

ספ"ט.43) תשובה הל' רמב"ם וראה לג. לא, ירמי'

•

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

 מחות' הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר

זאב דוב שי'

שלום וברכה!

בטח כבר חזר לביתו שלום ומצא את כב"ב שיחיו בשלום, וכבקשתי מסר ג"כ פ"ש חסידותי 

לאנ"ש שיחיו, וכמנהג החסידים עשה זאת מתוך התועדות לבבית. ות"ח.

מוסג"פ קונטרס ובו המאמר דפ' וירא כהבטחתי, ותקותי אשר יגיע אליו עוד קודם חג הגאולה 

י"ט כסלו הבע"ל, ובמילא יהי' ממזכי הרבים לזכותם באור הצפון וגנוז במאור שבקונטרס זה אשר 

זהו מפעולות תורת החסידות לגלות גם את האור שנברא ביום ראשון, שמובא בשם הבעש"ט שגנזו 

בתורה )ויעוין ג"כ זהר ח"א רס"ד ע"א, זח"ב קע"ט ע"א, תקו"ז תקון וא"ו, ז"ח רות פה, א(, ולגלות 

אור זה באופן שיפעול ג"כ על הגוף ונה"ב בכדי לעבדו ית' בכל לבבך בשני יצריך.

בפ"ש כל אנ"ש שיחיו, בברכת הצלחה, מחות'.

זה עתה נת' מכ' מר"ח.
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מוגה  בלתי

שטורעם"]. א "מיט ניגון לנגן צוה ואחרֿכך "לחיים". שיאמרו להכריז צוה שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק

סיפר 1כ"ק ‡. אדמו"ר :2מוריֿוחמי

("טאווארישטשֿמיניסטר"), השר של ממלאֿמקומו אותו חקר ב'תפיסה', ישב הזקן רבינו ַָכאשר
יהדות. בעניני ומלומד בתנ"ך בקי שהיה

הפסוק  פירוש אודות היתה הזקן רבינו אל שהפנה השאלות ויאמר 3אחת האדם אל אלקים ה' "ויקרא :
"איּכה"? אותו שאל שלכן הראשון, אדם נמצא היכן הקב"ה ידע לא וכי – איּכה" ֶֶַַָָלו

רצוני  אבל אני, יודע רש"י של פירושו השר: לו אמר רש"י, פירוש עלֿפי לו השיב הזקן רבינו כאשר
מהרבי. פשט לשמוע

המדוייק  השנים מספר את בנקבו – וכך כך למשל מסויים, בגיל הוא אדם כאשר הזקן: רבינו לו וענה
השר  צריך 4של הנך מה בעולם, בריאתך תכלית מהי יודע הנך האם "איכה"? הקב"ה: אותו שואל –

כבר? עשית ומה לעשות,

מכלות  – הזקן רבינו את – אותו הציל השר, אל הזקן רבינו של המענה אדמו"ר: מו"ח כ"ק וסיים
תורת  על נפשו ולמסור ב'תפיסה' לשבת שזכה כך על גדולה בשמחה היה הזקן רבינו כי, הנפש,
שהקב"ה  שהתבונן שבשעה אלא הנפש. כלות עד גדול תענוג מזה לו והיה המגיד, והרב  הבעלֿשםֿטוב 

אדם  כל אצל עליו 5שואל פעל זה הרי – לעשות שצריך מה את עשה האם "איכה"? למטה,6: להשאר
למטה. נשמתו ירדה שבשבילם הענינים את ולפעול בגוף, נשמה

ורוע · שנשיא הקדושים, רבותינו נשיאינו אצל שמתרחש ענין סיפר . ישראל מהווה 7ה – לנו ומסר
ישראל  בני לכל – ועלֿידם החסידים, לעדת מרעיתו, לצאן .8הוראה

" שהשאלה לדעת צריך יהודי לקטן `dkiכל עד שבגדולים מהגדול אחד, כל אצל תמיד שואלים – "
שבקטנים.

מהותו  לפי אחד כל אצל נשאלת זו ששאלה :9אלא

הנפש  מכלות להמנע – "איכה" בשאלה תובעים אחד אהרן 10אצל בבני שכתוב מה (עלֿדרך
וימותו" ה' לפני הכוונה 11"בקרבתם את להשלים למטה, שלו והעבודה השליחות את למלא אם כי ,(

בתחתונים; דדירה
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נאסטראנד  ב824ֿ אשר הגדול באולם נערכה ההתוועדות (*ַָ
ּפארקוויי. איסטערן פינת ַעוו.

(באידית),1) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה
איזה  עוד נוספו זו במהדורא ואילך. 73 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסה
 ֿ סרט (ע"פ מוגה בלתי מהנחה פרטים כמה ועוד מ"מ, ציוני

הקלטה).
ע'2) תרח"ץ (סה"ש (תרח"ץ שנה עשרים לפני כסלו בי"ט

כסלו  י"ט להתוועדות שנה חמישים שמלאו באמרו, ואילך)), 249
וסיפר  נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו אצל שזוכר הראשונה
בלתי  (מהנחה הנ"ל בהתוועדות אביו שדיבר ענינים כמה אז

מוגה).
ט.3) ג, בראשית
אז 4) שסיפר ומה הנ"ל, בהתוועדות הרבי סיפר לא זה פרט

נפל  עה"ד שבחטא שכיון – המענה נקודת רק הוא אביו בשם
יודע  האם – "איכה" השאלה: באה זה על הנה ממדריגתו, אדה"ר

בלתי  (מהנחה בפועל הוא וכיצד להיות, צריך הי' כיצד הוא
מוגה).
רע"א)5) סא, (יבמות נאמר עליהם ישראל, בני אצל ועאכו"כ

מוגה). בלתי (מהנחה אדם" קרויין "אתם
בכלים 6) אורות התיישבות – הנפש מכלות הפכית תנועה

מוגה). בלתי (מהנחה
של 7) ענין  גם אלא בעלמא, דברים סיפור זה אין שבודאי

מוגה). בלתי (מהנחה הוראה מלשון תורה,
וש"נ.8) .158 ע' ח"כ תו"מ גם ראה
("די 9) ההבהרה להיות יכולה זו שבשאלה והיינו,

(מהנחה  הקצה אל הקצה מן שהם לענינים בנוגע ַָבאווארעניש")
מוגה). בלתי

ד"לשבת 10) הכוונה היפך הוא הגוף מן הנשמה כליון שהרי
מוגה). בלתי (מהנחה יצרה"

שם.11) אוה"ח וראה אחרי. ר"פ
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יפול  שעלֿידיֿזה וכדומה בתאוות עצמו את להשקיע שלא – "איכה" בשאלה תובעים אחד ואצל
המצוות.12לגמרי  וקיום התורה בלימוד להתחזק אם כי ,

נברא, שבשבילה הכוונה את ולהשלים עבודתו למלא יוכל אחד שכל נתינתֿכח מהווה זו ותביעה
לבב. ובטוב בשמחה

לומר:‚ אפשר – הזקן אדמו"ר של  למאסרו "איכה" השאלה של שייכותה אודות .

תורת  – התורה) (סודות דאורייתא רזין גילוי על אז שהיה הקטרוג מצד בא הזקן אדמו"ר של מאסרו
החסידות.

בשכל  והורידם שהמשיכם בכך ישראל, בני לכל דאורייתא דרזין רזין ופירסם גילה הזקן רבינו כאשר
השכלית  דנפש בחכמהֿבינהֿדעת גם ויורדים נמשכים שעלֿידיֿזה האלקית, נפש של וחכמהֿבינהֿדעת
על  נתעורר אזי – הגשמי הגוף את גם דורכנעמען") און ("דערנעמען ויחדור שיפעל ועד הבהמית, ונפש

למטה. במאסר הקטרוג נמשך זה ומצד למעלה, קטרוג זה

מפני זה שהיה – למטה והגאולה להנצחון בנוגע כן רזין dlrnlyוכמו לגלות וציווי, כח רשות, נתנו
גם באה זה ומצד אנושי, לשכל עד החסידות dhnlדרזין ותורת הזקן רבינו .13גאולת

לפעול  צריכים דרזין רזין הרי אנושי? בשכל בהתיישבות דרזין רזין ולהוריד להמשיך אפשר כיצד אך
הנפש  כלות של ההתיישבות 14ענין ?15והיפך

מלמעלה, ששואלים השאלה את שמע הנפש, כלות של במעמד בהיותו הזקן, שרבינו בשעה אלא,
שהתחתונים  כח נותן זה הרי – בתחתונים דירה יתברך לו לעשות הבריאה כוונת את פעל האם "איכה",

שהם יתברך.mze`ivnaכפי לעצמותו דירה יהיו

ההגבלות  את הסיר זה של 16ענין ובכוחו מקום) (של בשליחותו אלא לבד, זאת עושים שלא כיון –
"איכה" שמכריז הנמנעות 17מי נמנע שהוא יתברך, עצמותו שזהו שגם 18, ממשיכים ואז הפכים, ונושא

'סתים  עם שקשורה כפי שבנשמה' ה'סתים את ומגלה מעורר זה וענין בגילוי, יהיה דאורייתא' 'סתים
.19דקודשאֿבריךֿהוא'
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"נחמד 12) שהוא הזה עולם של ענין שרואה שבשעה והיינו,
– מהותו שוכח אזי ט), ב, (בראשית למאכל" וטוב למראה
ועוד), רע"א. ג, של"ה (ראה לעליון" "אדמה ע"ש "אדם" שנקרא
ממדריגתו, ליפול יכול ובמילא לפעול, שצריך התפקיד על ושוכח
זח"ג  (ראה ובחסידות בקבלה (כהלשון ומצב מעמד נעשה ואז
איקרי  מדרגי' דנפיל ד"מאן ד)) ס"ע ח"ב באג"ק הנסמן ב. קלה,

מוגה). בלתי (מהנחה מית"
חי"ג 13) (תו"מ בתחלתה תשט"ו כסלו י"ט שיחת גם ראה

.1 בהערה שם ובהנסמן ואילך), 129 ע'
עקיבא 14) רבי אצל (במהנ"ע)) ב צח, (זח"א שמצינו ע"ד

בלתי  (מהנחה התורה בסודות התענוג מרוב דמעות עיניו שזלגו
מוגה).
עד 15) דרזין רזין של ההפצה שתהי' תובעים מזה: ויתירה

שזהו  – הקדושה לגבול מחוץ שהם לאלו אפילו היינו, ל"חוצה",
מוגה). בלתי (מהנחה לאלקות הנפש מכלות ההיפך תכלית

שיהיו 16) מוגבל, שהוא מהאדם, לדרוש יכולים שיהיו היינו,
של  בענין והשגה הבנה בעצמו לפעול הפכים: שני אצלו

leabÎila,ומצבו מעמדו עמדו, על המוגבל הגוף ישאר ואעפ"כ, ,
למטה שהוא כפי הגוף עם קשורה תהי' בענינים labenוהנשמה

יצרה". "לשבת גשמיים,
של החידוש זהו התורה dxezוהרי בפנימיות שנתגלה כפי –

ית' לו דירה ולעשות תחת", "עומק עם רום" "עומק לחבר –
הגוף. עם קשורה שהנפש כפי בתחתונים, דוקא

על  רס"ד) לקמן (נסמן הבעש"ט תורת של הנקודה גם וזוהי
שכאשר  – עמו" תעזוב עזוב גו' שונאך חמור תראה "כי הפסוק
ששונא  "שונאך", שהוא תראה הגוף, חומר ה"חמור", על תסתכל
הרוחניות, תכלית של ענין ועאכו"כ רוחניות, של ענין כל

"עזוב  תעניות ואעפ"כ, ע"י הגוף את לשבור לא – עמו" תעזוב
לעבוד אלא למלא enrוסיגופים, צריכים הגוף עם שיחד היינו, ,

בעניני  לבב וטוב בשמחה אותו שעובדים עי"ז הקב"ה, רצון את
בלתי  (מהנחה הגשמי עוה"ז בעניני נתלבשו שכללותם המצוות,

מוגה).
לאחרי 17) מיד עבודתו: בתחילת אדה"ר אצל שהי' וכפי

– "איכה" השאלה ע"י – הכח לו ניתן ממדריגתו, נפילתו
למקום  שמגעת ספכ"ב), ב"ר (ראה התשובה בענין להתעורר
שם  לעמוד יכולים אין גמורים צדיקים שאפילו ביותר נעלה

ה"ד). פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, (ברכות
יהודי  כל של בחייו גם ישנו – הזקן רבינו אומר – זה וענין
נפשו  ע"י – ה"בתֿקול" אליו שבאה הדורות, כל סוף עד
– רפ"ב) (תניא ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא האלקית,

" הבהמית : ונפש הגוף את מעוררת `dkiששואלת ועי"ז ,"
לפעול  שצריך ומה בריאתו תכלית לידע אותו ומחזקת ומעודדת

מוגה). בלתי (מהנחה
לד,18) להצ"צ החקירה ס' סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך. ב
ובכ"מ.19) ג. ה, ויקרא לקו"ת א. עג, זח"ג ראה
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השתא. מ'שמחתֿתורה' – (החדש) נפשי" לך "צמאה הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מלכנו"]. "אבינו לנגן צוה ואחרֿכך

***

היינו,„ ממש, לפועל עד תבוא שהתשובה ובאופן התשובה, את לעורר צריכה – "איכה" השאלה .
הבעלֿשםֿטוב  כפירוש הגוף', 'עם העבודה עמו"20שתהיה תעזוב .21ב"עזוב

החורבן, לאחר הגלות, בזמן (אינה ובפועל בגלוי שלימותו – ומצוות התורה עניני ככל – זה וענין
כמצות  . . לפניך נעשה "ושם טוב': ד'יום מוסף  תפילת בנוסח שאומרים כמו המשיח, לימות תהיה אלא)

היעוד  נתקיים לא שעדיין זמן כל כי, ענינים 22רצונך", ישנם הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את
רצונך" ד"כמצות השלימות להיות תוכל שלא .23המבלבלים

שבזמן  בכך תלוי זה הרי – רצונך"? ד"כמצות והפועל היכולת בגלוי שתומשך זוכים כיצד אמנם,
שתלוי  ומה שביכולתו מה כל האדם עושה הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד קיום לפני הגלות,

שלים" באתר שריא "קודשאֿבריךֿהוא ואז, במעשה 24בו, להמשיך דלעילא האתערותא ענין שהוא ,
רצונך". ד"כמצות השלימות את האדם

חמור" על ורוכב "עני להיות שונאך" ב"חמור פועל שמשיח – בזה הענין .25וכללות

מלאכים ‰ יעקב "וישלח וישלח: פרשת מינה, דאזלינן השבוע בפרשת שכתוב מה גם יובן עלֿפיֿזה .
גו'" וחמור שור לי "ויהי להודיעו להם וצוה עשו", אל במדרש 26גו' ואיתא המשיח,27, מלך זה "חמור :

חמור". על ורוכב עני שנאמר

בזה: והענין

אור' ב'תורה מבאר השמחה, בעל הזקן, עשרים 28רבינו עבודתו שלאחרי לעשו, להודיע שלח שיעקב ,
שלם" יעקב "ויבוא כבר להיות יכול ומצדו בשלימות, עבודתו את השלים לבן, בבית עם 29שנה יחד ,

זה. על ובהוספה החטא, קודם שהיה כמו להיות הדעת עץ חטא שיתוקן באופן העולם, כללות

יש  אצלו חמור"; על ורוכב ד"עני הענין כבר ישנו שמצדו – חמור " . . לי "ויהי יעקב שאמר וזהו
משיח! כבר

וגו'" לאמר יעקב אל המלאכים "וישובו הנה שלאחריֿזה לבאר,30אלא הזקן רבינו שממשיך כפי ,
עמו" איש מאות וארבע לקראתך "הולך עדיין עשו, אבל עניניו, כל את השלים מצדו שיעקב אמת 30שהן

דורכגעבראכן") ניט נאך האט ("עס שבירת עדיין פעלה לא יעקב של שעבודתו היינו, מלחמה, ָָָלעשות
טפחים. מעשרה למטה לבוא כבר יוכל שמשיח העולם, וגסות) (חומריות חומר

Â מובן ואינו דוקא?31. ד"חמור" בענין העתידה הגאולה את יעקב רמז למה :

בגמרא  איתא "כתיב 32הרי חמור 33: על ורוכב עני וכתיב גו', שמיא ענני עם ענני 34וארו עם זכו, –
חמור". על ורוכב עני זכו, לא שמיא.
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וש"נ 20) סכ"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
שבט). כח יום" ב"היום (נעתק

ה.21) כג, משפטים
ב.22) יג, זכרי'
ואילך.23) פי"ז תרל"ז וככה המשך ויחי. ר"פ תו"ח ראה

ועוד.
ב.24) צ, זח"ג ראה
ט.25) ט, זכרי'
דֿו.26) לב,
ו.27) פע"ה, ב"ר
וישלח.28) ר"פ
יח.29) לג, שם

ז.30) לב, שם
כ"ק 31) ע"י הוגה – סי"א) (מלבד סי"ב סוף עד מכאן

ואילך. 70 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר
פרטים  כמה ועוד מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא

סרטֿהקלטה). (ע"פ מוגה בלתי מהנחה
א.32) צח, סנהדרין
יג.33) ז, דניאל
שם)34) (סנהדרין רש"י כפירוש – הפכים שני זה שהרי

" היינו, אתי", איניש כבר שמיא ענני אין zexidnaש"עם וא"כ, ,"
על  הבא "כעני חמור", על ורוכב ד"עני באופן להיות יכול זה

מוגה).zelvraחמורו בלתי (מהנחה "
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"זכו", – עבודתו שלימות מצד היה העתידה, לגאולה מוכן היה שיעקב זה ענין יותר: קשה ועלֿפיֿזה
דוקא? חמור" על ד"רוכב בענין אלא) "ענן", של בענין (לא משיח את רמז למה כן, ואם

Ê אליעזר דרבי בפרקי שנאמר 35. החמור הוא חמור", על ורוכב "עני במשיח שנאמר שהחמור איתא
החמור" על "וירכיבם רבינו, חמורו"36במשה את "ויחבוש אבינו, באברהם שנאמר החמור והוא ,37.

ענין:38והיינו  אותו של המשך מהווים ומשיח משה שאברהם, ,

תורה" אלפים "שני התחיל – ישראל 39אברהם לכל ומסרה מסיני התורה את קיבל – רבינו משה ,40,

מצרים  יציאת בענין זה נאמר מכלֿמקום, מתןֿתורה, לפני נאמר החמור" על "וירכיבם שהפסוק [ואף
שכתוב  כמו למתןֿתורה, הכנה הזה"],41שהוא ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

המשיח. מלך עלֿידי תתגלה דמתןֿתורה והתכלית

Á לשימוש ועד משה, של והשימוש בחמור, אברהם של השימוש בין חילוק ישנו ואףֿעלֿפיֿכן .
דמשיח:

והמאכלת באברהם  העצים עבור בחמור שהשתמש רק רגלי,42נאמר הלכו הנערים עם בעצמו הוא ;
החמור. על הניח – להאדם המסייעים ענינים – והמאכלת העצים את ורק

הרבה  קרובים ובניו אשתו – החמור" על וירכיבם בניו ואת אשתו את משה "ויקח נאמר רבינו במשה
"עזר  היא אשתו שהרי ומאכלת, עצים מאשר לאדם דמיא"44כנגדו"43יותר "כגופו כרעא 45, ו"ברא ,

עצמו.46דאבוה" שבאדם התחתון חלק הוא ירך והרי ,

שמשיח היינו, חמור", על ורוכב  "עני נאמר חמור.envrובמשיח על רוכב יהיה

Ë שמצד כזה, למקום לבוא ועניניו האדם יכול ֿ ידיֿזה שעל – הוא החמור על ורכיבה דשימוש הענין .
החמור. ללא אליו להגיע איֿאפשר ריחוקו, או גבהו

של  הידוע כפירוש "חומר", על מורה ש"חמור" – ברוחניות, החמור על רכיבה בענין גם הוא וכן
הפסוק  על –הבעלֿשםֿטוב גו'" חמור תראה "כי

שהנשמה  כזו למדריגה ולהתעלות להגיע יכולים והגשמיות, החומריות וזיכוך בירור שעלֿידי היינו,
שכתוב  כמו לשם, להגיע יכולה אינה עצמה שור"47מצד בכח תבואות .48"ורב

È יכול היה לא – העבודה בהתחלת דהיינו, תורה, אלפים שני התחלת – אבינו אברהם של בזמנו .
כמבואר  קדושה, עדיין נעשה לא עצמו שהגשמיות כיון עצמו, האדם את להעלות והגשמיות החומר עדיין

מקומות  כו'"49בריבוי ירדו לא רומי ד"בני הגזירה עדיין רק 50שהיתה להיות יכולה היתה הפעולה ;
מסיי  זמן באותו הם יהיו הגשמיות, דבירור העבודה שעלֿידי – ומאכלת עצים – המסייעים עים בדברים

לקדושה.
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פל"א.35)
כ.36) ד, שמות
ג.37) כב, וירא
(גם 38) ואילך 19 ע' חל"א לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

זו). משיחה
ברך 39) וה' ד"ה לך. ר"פ להאריז"ל לקו"ת וראה א. ט, ע"ז

חיי  (אוה"ת ב"ב מס' על בחידושיו נדפס – להצ"צ – אברהם את
א). קכו, שרה

רפ"א.40) אבות
יב.41) ג, שמות
נע 42) לשני אמר אברהם כאשר עם שלכן, פה לכם "שבו ריו

העולה  עצי את אברהם "ויקח אזי גו'", נלכה והנער ואני החמור
הֿו), כב, (וירא המאכלת" את . . בידו ויקח בנו יצחק על וישם
(מהנחה  החמור ע"ג מונחים והמאכלת העצים היו שעדֿעתה כיון

מוגה). בלתי
יח.43) ב, בראשית

חיטין 44) חיטין מביא "אדם א) סג, (יבמות בגמרא כדאיתא
שהיא  האשה, כנגדו", ל"עזר זקוק הוא אלא (בתמי')", כוסס

מוגה). בלתי (מהנחה אדם מאכל מהחטים עושה
וש"נ.45) א. כד, ברכות
מקמי).46) (בתוד"ה א ג, יבמות ע"ב. ריש ע, עירובין ראה

הנסמן  רפ"ב. אלם יונת כבעל). ד"ה (בפרש"י א צב, כתובות
.39 הערה 16 ע' תרפ"ח בסה"ש

ב.47) עה, האזינו לקו"ת וראה ד. יד, משלי
ממין 48) למטה היא שבהמה כך על הבט שמבלי והיינו,

לבני  מלך מלך ש"לפני מבחי' היא ששרשה כיון מ"מ, האדם,
לאדם), מאשר יותר – כפשוטו – כח לבהמה יש (שלכן ישראל"
למקום  להגיע האדם יכול האדם, ע"י מונהגת הבהמה כאשר הנה
מוגה). בלתי (מהנחה לשם להגיע בכחו אין הבהמה שלולי כזה

וש"נ.49) .231 ע' חט"ו תו"מ ראה
טו.50) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
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שלאחרי  כיון – עצמו האדם של התחתונים בענינים עליה נעשה החמור עלֿידי רבינו, משה אצל
עלֿידי  קדושה נעשה עצמו שהגשמיות עד העולם, בחומר גם זיכוך נעשה ומתןֿתורה מצרים גלות

המצוה.

היה  לא הגשמי הדבר מתןֿתורה, קודם מתןֿתורה: ולאחר מתןֿתורה קודם בין החילוק וכידוע –
להמשכות  יסייע ואפילו ינגד, לא שהעולם בכך רק התבטאה והעבודה רוחניות, עם שמתאחד כלי
עלֿידי  נעשה זה הרי – קדושה יהיה בפנימיותו, עצמו, הגשמי שהדבר אבל העבודה, שעלֿידי

מתןֿתורה.

עלֿידי  כמו אור נמשך ורהטים דמקלות העבודה שעלֿידי הגם הנה – דיעקב ורהטים במקלות וכמו
תפילין  אור 51מצות נשאר לא העבודה שלאחרי והראיה, ובקליטה. בפנימיות זה היה לא מכלֿמקום, ,

והתאחדות. קליטה בדרך זה היה לא לפניֿזה שגם כיון במקלות,

כלומר, קדושה, נעשה בעצמו הוא הגשמי, בדבר מצוה מקיימים כאשר הנה מתןֿתורה, לאחרי אבל
zeinyb.לאלקות כלי נעשית העולם

(ברא  ובניו (כגופו) אשתו – האדם של התחתונים בחלקים רק העליה היתה אז גם אףֿעלֿפיֿכן, אבל
– בגוף. ונתלבשו למטה שירדו הנשמה של הגלויים לכוחות ועד דאבוה), כרעא

הגוף  מעלת תתגלה אז חמור": על ורוכב "עני – יותר עמוק ענין נפעל יהיה המשיח בביאת ואילו
בעלה" עטרת חיל "אשת – הנשמה בירור 52על עלֿידי עליה תהיה שבנפש חיהֿיחידה בבחינות ואפילו ,

החומר.

האמיתי  יש הוא הנברא דיש שהאמיתית הנברא, דיש האמיתי השורש יתגלה המשיח ולכן,53בביאת ,
הנשמה. בעצם גם עליה תהיה – הנברא יש בירור החומר, בירור עלֿידי

‡È ביאור ולתוספת .54:

ועד עצמו, לאדם ששייכים ובניו, מאשתו החל ומסייעים, עוזרים כמה צריך – לעוזרים האדם
הקב"ה, של רצונו את למלא יהודי צריך שעלֿידם העולם עניני כללות והיינו הימנו, מחוץ שהם ומסייעים

קוני" את לשמש נבראתי "אני – תפקידו את ממלא הוא .55שעלֿידיֿזה

שהם  העולם בעניני לעסוק נגש יהודי כאשר ולכן, הכבד, אל הקל מן הוא העבודה סדר כללות והנה,
אל  הקצה מן הדילוג את מיד ממנו לדרוש איֿאפשר – חומריים ענינים יותר, ולמטה גשמיים, ענינים

המברר; מהאדם יותר למעלה שיהיו עד השלימות, בתכלית מזוככים יהיו העולם שעניני הקצה,

לראש  לכל והיינו, מצוה", "הכשר העולם מעניני לעשות שיתחיל – הוא ממנו לדרוש שיכולים מה
ז"ל  רבותינו מאמר עלֿדרך הוא זה שענין לאלקות, מנגדים יהיו שלא עבירה 56לפעול עבר ולא "ישב

מצוה". "הכשר מהם לעשות שמתחיל מזה, ויתירה מצוה", כעושה שכר לו נותנים

אברהם" היה מ"אחד החל האבות, בזמן שהיתה העבודה התחלת חמורו",57וזוהי את "ויחבוש –
יולד" אדם פרא "עיר עצמו, מצד שהוא כמו יהיה לא שה"חומר" על 58היינו, ומסתיר ומעלים שמונע ,

עוזר  הוא הרי שעה לפי לכלֿהפחות אלא, החומר), היפך שהם רוחניים, ענינים על (ואפילו אלקות עניני
והמאכלת. האש העצים, נשיאת – מצוה" "הכשר של ענין לעשות

וב'דרך  לאלקות, ינגד לא הגשמי שהדבר רק לפעול יכולים היו שאז מתןֿתורה, קודם היה זה וכל
אצל  בקדושה עילוי יתווסף החומר שעלֿידי לפעול אבל הקב"ה; רצון עלֿידו להתמלא יוכל מעבר'
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(51– המקלות את ויצג סד"ה ואילך. ב קסא, זח"א ראה
ב). רכג, (ויצא באוה"ת – להצ"צ

ד.52) יב, משלי
ג.53) מג, בשלח האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ראה
ובכ"מ.

מוגה.54) בלתי מהנחה – זה סעיף
בסופה.55) קידושין וברייתא משנה
סע"ב.56) לט, שם
כד.57) לג, יחזקאל
יב.58) יא, איוב
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היתה  מתןֿתורה קודם שהפעולה והיינו, מתןֿתורה. קודם לפעול יכולים היו לא – עצמם ויצחק אברהם
רק  היא הפעולה גופא ובהם ממנו, נפרד דבר נשארים הם אלא מהאדם, חלק נעשו שלא בענינים רק

מצוה. הכשר סיוע, נעשה עלֿידם ואדרבה, מנגדים, שאינם

ממלאים  שעלֿידיֿזה לתמידות, קדושה של ענין מהחומר לעשות העבודה התחילה מתןֿתורה ולאחרי
בתחתונים; דירה יתברך לו לעשות הקב"ה של רצונו את

ענין  (שזהו האדם יתעלה ועלֿידו אותו, המברר מהאדם יותר למעלה יהיה שה"חומר" לפעול אבל
וירכיבם  בניו ואת אשתו את משה ד"ויקח באופן זה הרי העבודה בהתחלת הנה – החמור) על הרכיבה

על שהרכיבה היינו, החמור", הוא על שעיקרו עצמו, האדם ואילו ובניו. אשתו אצל רק היא החמור
מה"חמור", למעלה עדיין הוא הנשמה,

בכל  יש אזי הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד נתקיים שלא זמן כל כי, – הדבר וטעם
עליו  הרוכב מהאדם למעלה יהיה שה"חמור" לפעול איֿאפשר ולכן זה', ל'לעומת אחיזה העולם עניני

ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא האלקית נפש ואילו רע, עדיין מעורב העולם שבעניני כיון –59בגלוי,
טוב, כולה

הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקויים כאשר חמור"), על ורוכב ("עני המשיח בימות ורק
גו'" המות ש"בלע כיון רע, יהיה לא הגשמי שבדבר (א)60היינו, המעלות: ב' הגשמי בדבר יהיו אזי –

ישראל" לבני מלך מלך "לפני מבחינת האלקית, נפש ושורש ממקור שלמעלה טוב (ב) טוב, ולכן 61כולו ,
של  ענינו – שבנפש ה'יחידה' בחינת את גם מעלה שה"חמור" החמור", על ד"רוכב הענין אז יהיה

עצמה.62משיח  מצד אליו להגיע יכולה שאינה כזה למקום –

·È:"חמור על ורוכב עני – זכו לא שמיא, ענני עם – "זכו ז"ל רבותינו במאמר הרמז גם זהו .

ישר, אור בדרך גילוי שמיא", ענני "עם יהיה אזי ורוחניים, זכים בדברים עבודה עלֿידי – "זכו"
גשמיים  ענינים היינו, עדיין, מזוככים שאינם בענינים היא העבודה אם – זכו" "לא למטה; מלמעלה
למקום  יגיעו ה"חמור" שעלֿידי חמור", על ורוכב ד"עני הגילוי יהיה אזי אותם, ויזככו ויבררו וחומריים,

אליו. להגיע יכולה אינה עצמה מצד שהנשמה כזה

הגשמיים  הדברים את לברר דוקא, לבן עם עבודתו שמצד – וחמור" שור לי "ויהי יעקב שאמר וזהו
חמור". על ורוכב ד"עני נעלה היותר לגילוי הוא מוכן והחומריים,

‚È:יותר ובפרטיות .

חמור") על ורוכב ו"עני שמיא", ענני עם ("ארו הפסוקים שני שבין הסתירה על הגמרא תירוץ תוכן
שבימ  – דמלכא"הוא בגופא "לאשתאבא האלקית, בנפש הפעולה (א) ענינים: שני יהיו המשיח 63ות

ד"לא  ומצב במעמד הוא עצמו שמצד – בגוף הפעולה (ב) שמיא", ענני עם ד"ארו ענין שזהו בתכלית,
חמור". על "רוכב ענין שזהו שבנפש, יחידה מבחינת אפילו יותר למעלה שיתעלה – זכו"

בעליֿתשובה: ועבודת הצדיקים עבודת – העבודה אופני ב' עם גם קשורים אלו פסוקים וב'

רש"י  כלשון – הצדיקים ("זכו")64עבודת מזוכך מלכתחילה והוא מימיו, חטא שלא מעיקרו", "חסיד
אין  עדיין אבל עילוי, אחר בעילוי ומתעלים שהולכים שמיא", ענני עם ד"ארו באופן היא שהנהגתם –

העליה; תכלית זה

התורה  עבודת שעלֿידי אלא זכו", ד"לא ומצב במעמד הם עצמם שמצד – בעליֿתשובה ועבודת
חמור". על ד"רוכב הענין ישנו שאצלם כיון גמורים, מצדיקים למעלה הם נעשים ומצוות
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(59.17 הערה לעיל ראה
ח.60) כה, ישעי'
(61.48 הערה לעיל ראה

ב.62) רס, ולזח"ג ב מ, לזח"ב רמ"ז ראה
ב.63) ריז, זח"א
רע"א.64) נג, סוכה
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לעשו: יעקב שבין החילוק כללות גם וזהו

אהלים" יושב תם "איש שהיה ענני 65יעקב, עם ד"ארו באופן היתה ועבודתו מעיקרו", "צדיק הוא ,
שמיא".

הוא  עצמו שמצד עשו, מצד בעבודה הוא אוחז היכן לו לומר הוצרך לעשו, מלאכים שלח וכאשר
לענין  גם הוא מוכן עצמו שמצד חמור", גו' לי "ויהי להודיעו שלח ולכן זכו". ד"לא ומצב במעמד

שבנפש. ביחידה אפילו עילוי יפעל שה"חמור" חמור", על ד"רוכב

בתיובתא" צדיקייא "לאתבא – המשיח דימות העילוי עיקר גם יתווסף 66וזהו צדיקים אצל שאפילו ,
בעליֿתשובה. של העילוי גם

„È בתניא המבואר ועלֿפי .67– הגלות ימי במשך בעבודתינו תלויים המשיח דימות הגילויים שכל
בעבודתו: ואחד אחד לכל גם נוגע זה הרי

אין  שאז התפילה, ועבודת התורה לימוד הוא שכללותה "זכו", של באופן עבודה יש האדם בעבודת
המצוות  מעשה הוא שכללותה העולם, בעניני  התעסקות של העבודה באה ולאחריֿזה העולם; עם עסק לו

דעהו" דרכיך "בכל בעבודה: גדול" ה"כלל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה גשמיים, בדברים באכילתו ,68שנתלבשו
החומריים. עניניו בכל גם ועד הגשמיים, עניניו ובכל ובשתייתו

ואפילו  תפילה, של אמות וד' הלכה של אמות בד' ימיהם כל שנמצאים אלו שגם היא, והדרישה
שבא  מי אצל כמו הנפש וכלות והצמאון הרצוא אצלם יהיה – והתפילה התורה דלימוד העבודה בשעת

שכתוב  כמו תחת, ועומק ועיף"69מהשביה ציה "בארץ שהיה הצמאון כמו חזיתיך", בקודש (כפי 70"כן
בתניא  הזקן רבינו מעלת 71שמבאר שזוהי – ועיף) ציה בארץ שנמצא מי של הצמאון מגודל המשל

ד"זכו". באופן "צדיקייא" בעבודת ה"תיובתא"

עלֿידי  בגלוי הדבר יתגלה בימינו במהרה אזי חמור", על ד"רוכב הענין עתה שפועלים ועלֿידיֿזה
זו  ולא ויסתירו, יעלימו ולא יבלבלו לא – "חמור " – החומריים שהענינים בלבד זו שלא צדקנו, משיח
למחוז  האדם את ולהביא להעלות – ענינם אמיתית את יגלו אלא בלבד, ומסייע הכשר שיהיו בלבד

לאחדים, והיו עולם", של "יחידו עם תתקשר ה"יחידה" שבחינת עד חפצו,

היעוד  יקויים כאשר בימינו, במהרה יהיה זה אחד"72וענין ושמו אחד הוי' .73ש"יהיה

***

ÂË:לבוא ולעתיד החטא, לאחר החטא, קודם שבין החילוק כללות עם קשור לעיל האמור .

ז"ל  חכמינו במדרשי כדאיתא אור, של ומצב מעמד היה – החטא אותה 74קודם שימשה שעות "ל"ו
סנהדרין  בגמרא כמבואר הראשון, אדם נברא (שבו שבת ערב של עשר שנים בריאתו 75האורה, סדר

שבת". של וי"ב שבת לילי של  וי"ב היום), שעות במשך

התחיל  שבת במוצאי החמה ששקעה "כיון שלכן, בעולם, חושך נעשה – עץֿהדעת חטא לאחר
רע  שני לו זימן הקב"ה, עשה מה . . הראשון אדם ונתיירא ובא, ממשמש לזה החושך זה והקישן פים

אור" מהן .74ויצא
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כז.65) כה, תולדות
שה"ש 66) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה

ובכ"מ. סע"ב. נ,
רפל"ז.67)
(לו,68) סרפ"ב טוב שם כתר א. סג, ברכות וראה ו. ג, משלי
סע"ד).
תשנ"ט)69) (הוצאת טוב שם כתר וראה ג. סג, תהלים

וש"נ. סס"ד. בהוספות

ב.70) שם,
פ"ז.71)
וש"נ.72) א. נ, פסחים וראה ט. יד, זכרי'
הצלחת 73) עבור ברכה ביקש דכפ"ח ה"מראֿדאתרא"

ידובר  כפרֿחב"ד אודות שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר כפרֿחב"ד,
ואילך). סל"ה לקמן (וראה חסידות המאמר לאחרי

ג.74) פי"א, ב"ר ה"ה. פ"ח ברכות ירושלמי
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ומנוחה" שבת שכולו "יום השבת, מיום יוצאים שכאשר – שבת מוצאי בכל הדבר נקבע ,76[ולכן
זה  רעפים שני שמקישים עלֿידיֿזה נגדו לוחמים אלא החושך, מן מתייראים אין החול, לימות ונכנסים

האש"]. מאורי "בורא עליו ומברכים אור, מהם ויוצא לזה

דהיינו  חושך", ו"בני אור" "בני בין מלחמה מתנהלת המשיח, ימות עד החטא שלאחרי מהזמן ומאז,
ל'לעומתֿזה'. הקדושה בין

היעוד  יקויים שאז – המשיח בימות תסתיים זו חושך 77ומלחמה שיתהפך היינו, יאיר", כיום "לילה
שהיה  (וכפי כיום יאיר עצמו שהלילה אלא בזה, וכיוצא הלבנה אור בו שיאיר בלבד זו שלא הלילה,

שכתוב  כמו מצרים, ביציאת – לזה  ונתינתֿכח – זה הלילה").78מעין את ויאר והחושך הענן "ויהי

שאז  שלמה, בזמן בשלימותו, הבית כשהיה גם הבית, בזמן אפילו הרי המשיח, ימות קודם כלומר:
באשלמותא" סיהרא סיהרא 79"קיימא ד"קיימא מהמשל כמובן יאיר", כיום ד"לילה הענין היה לא –

בימות  ואילו היום; בערך חושך עדיין זה הרי במילואה, שהיא כפי הלבנה אור שישנה דאף באשלמותא",
החמה" כאור הלבנה "אור יהיה יאיר".80המשיח כיום "לילה – ממש יום שזהו ,

ÊË כמו – וביחוד עלמא, דהוי שנין אלפי שית במשך ישראל של עבודתם עלֿידי נעשה זה וענין .
הגלות: משך זמן כל ועבודתנו מעשינו עלֿידי – בתניא הזקן רבינו שכתב

מדה  כנגד מדה היא הקב"ה של שמדתו שכיון – להיות 81ובהקדמה צריך השכר שענין מובן הרי ,
זה. לשכר זוכים זו עבודה עלֿידי הנה שלכן, העבודה, מעין

דאתהפכא  הענין את לפעול העבודה להיות צריכה יאיר", כיום ד"לילה לשכר לזכות שכדי מובן ומזה
לנהורא  רק 82חשוכא ולא האלקית, בנפש רק לא העבודה נעשית הגלות בחשכת נמצאים שכאשר היינו, ,

העולם, בעניני גם פועלים שעלֿידם אלא ותפילה, יאירו בתורה וחומריותו וגסותו העולם שחושך לפעול
בגילוי. "כיום",

שמבאר  כפי – אם כי בגילוי, זה אין ל'לעומתֿזה', אחיזה עדיין שיש זמן כל שלעתֿעתה, אלא,
הזקן  מה 83רבינו ויראו התיבה, את יפתחו אזי המשיח ובביאת בתיבה, שסגורה טובה אבן כמשל –

לנהורא. חשוכא דאתהפכא העבודה עלֿידי שפעלו

ÊÈ:הרבי שתובע העבודה וזוהי .

נפש  עם גופא, ובעצמו עצמו, עם בעבודה להסתפק ואין אדם, בני בתוך שלא בהתבודדות להיות אין
סיגופים  עלֿידי דיחוי, של באופן העבודה תהיה הבהמית ונפש להגוף בנוגע ואילו בלבד, האלקית

אדרבה, אלא ותעניות,

להיות  צריכה יאיר, עצמו שהחושך יאיר", כיום "לילה היעוד לקיום זוכים ממש שבקרוב דכיון –
– כזה באופן העבודה

אלא  בלבד, מזוככת שתהיה בלבד זו ולא אותה, לזכך הבהמית הנפש עם תעבוד האלקית שהנפש
לנהורא; חשוכא אתהפכא – מאירה שתהיה

עניני  את ליקח היינו עמו", תעזוב ד"עזוב באופן העולם ועניני הגוף עם תעבוד הבהמית והנפש
אור' ב'תורה הזקן רבינו שמבאר הפירוש עלֿדרך – טובות" "אבנים מהם ולעשות בלשון 84העולם
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ב.75) לח,
בסופה.76) תמיד
יב.77) קלט, תהלים
וש"נ.78) .42 ע' ח"ג תו"מ וראה כ. יד, בשלח
וראה 79) ועוד. סע"ב. רכה, אֿב. רכג, רע"א. קנ, זח"א ראה

כו. פט"ו, שמו"ר גם

כו.80) ל, ישעי'
ואילך.81) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
ספ"י.82) בתניא הובא א. ד, זח"א ראה
וש"נ.83) .198 ע' ח"ב תו"מ וראה ב. א, דברים לקו"ת
שמע"צ 84) דרושי א. פב, מטות לקו"ת וראה בתחלתו. מג"א

ג. יז, שה"ש א. פה,
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ז"ל  את 85חכמינו מקבלים שהם עד וטובים, מזוככים ענינים העולם ממעשי שעושים טובים", "מעשים
יאיר". כיום "לילה לנהורא, חשוכא אתהפכא ענין שזהו – בגלוי אצלם היה לא אז שעד עצמי', ה'אור

מצוה  אפילו מצוה, שמקיים שבשעה – שבקטנים קטן אפילו ואחד, אחד מכל שנדרשת העבודה וזוהי
צריך  – בזה וכיוצא שבת סעודת או מצוה סעודת של אכילה ולדוגמא: ביותר, גשמי ענין עם שקשורה

ה'" טוב כי וראו ד"טעמו הענין בזה גשמיים,86להיות וענינים רוחניים ענינים הרי הקב"ה, מצד כי, ,
ממש! בשוה הם וארץ, שמים

מתחת" הארץ ועל ממעל ד"בשמים החילוק ישנו אזי "גילויים", אודות מדובר כאשר כאשר 87– אבל ;
"לא  אודות בשוה.מדובר הם וארץ שמים אזי דמלכא", בגופא שתאבא

בתניא  הזקן רבינו שמבאר כפי – בארץ יתירה מעלה יש להיות 88ואדרבה, יתברך ברצונו עלה ש"כך
ברוךֿהוא  איןֿסוף ה' אור שיאיר לנהורא חשוכא ואתהפך אחרא סטרא אתכפיא כד יתברך לפניו רוח נחת
מהארתו  החשך מן אור ויתרון עז ויתר שאת ביתר כולו הזה עולם כל של והסטראֿאחרא החשך במקום
בתחתונים  דירה לו להיות שנתאווה יתברך רצונו מתמלא שעלֿידיֿזה והיינו, כו'", העליונים בעולמות

ומדריגה. במעלה תחתונים –

כזה  למקום שבנפש היחידה בחינת מתעלה שעלֿידיֿזה – חמור" על "רוכב מעלת גדלה זה ומצד
לשם. להגיע יכולה אינה עצמה שמצד

ÁÈ שמסתיימת 'לעומתֿזה', עם הקדושה של חושך", "בני עם אור" "בני של המלחמה כללות וזוהי .
אור", "בני של הגמור בנצחון

שבתורה  ל"מאור" שמגיעים  אור"89ובאופן ותורה מצוה "נר סתים 90, התורה, פנימיות דהיינו, ,
דקודשאֿבריךֿהוא, סתים עם הקשורה דאורייתא,

יאיר". כיום "לילה שיהיה פועלים אזי – בשוה הם וחושך אור הרי ה"מאור" שמצד וכיון

עטרת  חיל "אשת תהיה ובקרוב בתיובתא, צדיקייא לאתבא אתא שקודשאֿבריךֿהוא הענין גם וזהו
הגוף  עלֿידי מאלקות חיותה תקבל והנשמה הגוף.91בעלה", מעלת את בגוף שתגלה ֿ זה עלֿידי ,

אתי". איניש כבר שמיא ענני עם ד"ארו הענין עם ביחד חמור ", על ד"רוכב הענין יתגלה ואז

***

ËÈ."'גו בשלום "פדה דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה .

***

Î ספר וחותם שבסיום תוכיח" "הוכח דיבורֿהמתחיל הקודש' ב'אגרת הזקן רבינו שכתב מה ידוע .
מסיימים 92התניא  השנה, ימות לפי התניא ספר את אדמו"ר מו"ח כ"ק שחילק החלוקה שעלֿפי [ולהעיר,

חד  שנה מתחילה שאז כסלו, י"ט לקראת התניא ספר לימוד החסידות]את ודרכי החסידות ללימוד שה
כו'". המסכתות לחלק ועיר עיר ובכל ושנה שנה בכל הש"ס כל "לגמור

במשך  לסיימו מנת על המשתתפים, כל בין הש"ס חלוקת לערוך כסלו בי"ט המנהג נקבע זה יסוד ועל
השנה  במשך בעצמו הש"ס כל את סיים כאילו אחד לכל נחשב שעלֿידיֿזה יחד, כולם בצירוף השנה

באחרונים  כמבואר ששניהם 93– אחד, עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר מלאכה שעשו שנים עלֿדרך שזהו
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א.85) יז, ברכות
ט.86) לד, תהלים
ועוד.87) לט. ד, ואתחנן
פל"ו.88)
ירושלמי 89) שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

א'שכב. ע' ח"ג תער"ב המשך שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א חגיגה

וש"נ. .176 ע' תרפ"ט סה"מ
כג.90) ו, משלי
ואילך).91) צז ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט תכלה לכל ד"ה ראה

וש"נ. קסח. ע' ניסן סה"מ תו"מ
א.92) קסג, קו"א
בהערה.93) קכז ע' ח"ד באג"ק נסמנו
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אין  תורה שעלֿפי כיון בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה לבדו, לעשותה יכול אינו מהם אחד שכל כיון חייבים,
השנה  במשך הש"ס כל את לסיים אחד כל של .94ביכולתו

ובכן:

ללמוד  עתה עצמם על יקבלו – נרשמו לא שעדיין ואלו טוב, מה – הש"ס לחלוקת נרשמו שכבר אלו
לטובה. ישראל כל ועל עלינו הבא כסלו מי"ט יאוחר לא לגומרה מנת על אחת, מסכת

‡Î אל מחיל ד"ילכו בענין יותר עוד שיתוסף כח תוספת יתן הבאה בשנה שהלימוד ויהיֿרצון .
,95חיל"

אפילו dbyddeשכן, dpaddהתורה מארץ dheytkבחכמת "ארוכה שכתוב כמו איןֿסופי, ענין היא
חי"96מדה" כל מעיני "ונעלמה משה 97, שאפילו כך, כדי ועד בתמידות, ללמוד וממשיכים לומדים שלכן ,

אל  "מחיל לדרגא, מדרגא שעולה באופן עתה, עד  מתןֿתורה מזמן התורה בלימוד לעסוק ממשיך רבינו
שבתורה, וההשגה ההבנה בענין גם חיל",

ה'קבלת  ענין שזהו הקב"ה, ציווי לקיים כדי יהיה התורה שלימוד לדרישה בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
במאמר  לעיל (כמדובר בתניא 98עול' מבואר שהרי לדרגא, מדרגא הליכה בזה שיש בודאי – ש"נשמת 99)

ואהב  ביראה ה' עובד גמור צדיק הוא אפילו בגוף) שהיא זמן (כל מתנה"האדם ("עבודת בתענוגים ),100ה
אוהב" שהוא מי "יש עצמו", בפני דבר הוא רק . . לגמרי במציאות בטילה אינה וכיון 101אףֿעלֿפיֿכן ,

אלו  אצל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כו', יותר נעלה וביטול הביטול, ענין להיות צריך אזי "יש", עדיין שישנו
בתענוגים. מאהבה נמוכה במדריגה היא שעבודתם

אצלם  מתחדש לשנה משנה הנה – הפרטים ובכל לשמה, תורה כדבעי, תורה שלומדים אלו גם ולכן,
והשגה  להבנה בנוגע גם אלא התורה, שבלימוד עול' ה'קבלת לענין בנוגע רק לא התורה, דלימוד הציווי

שבתורה.

נאמר  זה על שגם במוחש שרואים במדרש 102וכפי וכדאיתא כסף", ישבע לא כסף שיש 103"אוהב "מי
החסרון  את מרגיש אזי מנה, רק לו שיש זמן שכל היינו, מאות", ד' רוצה מאתיים מאתיים, רוצה מנה לו
גדול  חסרון מרגיש אזי מאתיים, לו שיש הרוחני, בעושרו מתעלה וכאשר בלבד, מאתיים לו שיהיו ורוצה

מאות. ד' לו שיהיו ורוצה יותר

שכתוב  מה גם שחסר 104וזהו מרגיש הוא אזי דעת, שמוסיף שככל כיון – מכאוב" יוסיף דעת "יוסיף
יותר. הלאה לילך ורוצה יותר, לו

שגם  – המצוות וקיום התורה בלימוד צמאון של ענין להיות שצריך לדרישה בנוגע גם מובן ומזה
שניתוסף  אדרבה, אלא נחלשת, אינה הרצוא שעבודת בלבד זו לא הנה מצוות, וקיום תורה לימוד לאחרי 

מאות. ד' רוצה מאתיים מאתיים, רוצה מנה לו שיש דמי מהמשל כמובן ככה, פעמים כמה בה

·Î על יקבלו – מסכת עצמם על קיבלו לא שעדיין אלו וכל הכרטיסים, את עתה יחלקו מסתמא .
הוספה. של ובאופן זאת, יקיימו ֿ זה שלאחרי ובודאי נדר, בלי עתה, עצמם

תלכו" "בחוקותי שיהיה השםֿיתברך "105ויתן בכתוב אלא `m[ומקדים אם "אין תלכו", בחוקותי
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ס"י 94) דאשתקד כסלו כ"ף וישב, מוצש"ק שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 258 ע' חי"ח (תו"מ

וש"נ.95) בסופה. ברכות וראה ח. פד, תהלים
ט.96) יא, איוב
כא.97) כח, שם
(98.(202 ע' (לעיל פ"ה
ואילך).99) סע"א (מד, פל"ה

סי"ח.100) אגה"ק פמ"ג. פי"ד. שם ראה

ד.101) קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א
ט.102) ה, קהלת
חיי 103) ס"פ  ובחיי רמב"ן יו"ד. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה

ח"ד  אלנקאווה להר"י מנוה"מ כז. ב, לר"י תשובה שערי שרה.
.250 ע' פי"ד

יח.104) א, שם
בחוקותי.105) ר"פ
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תחנונים" שיהיה 106לשון מלמעלה וסייעתא נתינתֿכח היא זו ובקשה הקב"ה, של בקשתו שזוהי היינו, ,
בתורה" עמלים "שתהיו תלכו"], ,107"בחוקותי

בעתם", גשמיכם "ונתתי וגו'", תשמרו מצוותי "ואת בכתוב: וממשיך

צדיקים" כולם ("ועמך צדיק יהודי שכאשר והיינו, "שמים",108– בשם שנקראת שבכתב תורה לומד (
"ארץ" בשם שנקראת שבעלֿפה תורה וארץ 109ולומד שמים נעשים אזי וארץ 110, ומשמים רוחניים,

"גשמי  הם הגשמים ואז גשמיים, וארץ לשמים גשמים נמשכים והקב"ה mkהרוחניים גשמים"), ("אייערע "
– "בעתם" הגשמים שירדו הנותן רק הוא

בפרשה. המנויות הברכות וכל פריו", יתן השדה ועץ יבולה הארץ "ונתנה

ובטוב  בשמחה – ה' עבודת עניני ככל – להיות צריך זה הרי בהצלחה, יהיה בתורה שהעמל וכדי
לבב.

מצוה  של באופן תהיה ש"ס שחלוקת כדי שמח, ניגון ינגנו – האחרונות בשנים שהונהג כפי  – ולכן
בשמחה  עליהם לבב.111שקיבלו ובטוב בשמחה הלימוד וגם בשמחה קבלה שתהיה היינו, ,

ללמוד  שיוכלו כך בגשמיות, שמחה ושנה ברוחניות שמחה שנה – בעתם" "גשמיכם יתן והקב"ה
ובגשמיות. ברוחניות המצטרך בכל ולהצליח הרחבה, ומתוך מנוחה מתוך תורה

***

‚Î מעשות ה' ששבת כמו גשמית מעשיה "שביתה בו שיש השבת בענין התניא ספר סיום אודות דובר .
שמים  בהם שנבראו מאמרות מיו"ד ה' ששבת כמו גשמיים מדיבורים (ו)שביתה . . גשמיים וארץ שמים

גשמיים" 11280וארץ עמוד י"א חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה –
.113ואילך 

***

„Î,מובן הרי – רוחניים וארץ שמים גם וישנם גשמיים וארץ שמים שישנם לעיל להמדובר בהמשך .
של  ענין להיות יכול כן כמו (וגסות), חומריות של ענין ישנו גשמיים וארץ לשמים שבנוגע שכשם
למעלה. שהם כפי ענינים מאותם נשתלשלו שלמטה הענינים כל  שהרי רוחניים, וארץ בשמים גם חומריות

חמורו", את ד"ויחבוש הענין להיות צריך הגשמיים וארץ שבשמים לחומריות שבנוגע וכשם
נוספת  למעלה באים שעלֿידיֿזה חמור", על ל"רוכב ועד החמור", על ד"וירכיבם הענין גם ֿ זה ולאחרי

בארוכה), (כנ"ל אליה להגיע איֿאפשר ה"חמור" שלולי

הרי  הזיכוך שקודם כך על הבט שמבלי – הרוחניים וארץ שבשמים ל"חומריות" בנוגע גם הוא כן
רק  ולא חמורו", את ד"ויחבוש הענין רק לא להיות יכול העבודה לאחרי הנה "חומריות", של ענין זה
– חמור" על ד"רוכב לענין גם להגיע צריכים ) (ובמילא יכולים אלא החמור", על ד"וירכיבם הענין

נפלי" ה"בר יתעלה ה"חמור", שלמעלה 114שעלֿידי ל"יחיד" – יותר למעלה שבנפש, היחידה ענין שהוא ,
שבנפש). היחידה מבחינת שלמעלה היחידי הענין (שזהו
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סע"א.106) ה, ע"ז
עה"פ.107) ופרש"י תו"כ
חלק.108) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
ובכ"מ.109) רע"ג. א, בראשית תו"א
ואילך.110) ב ד, זח"א ראה
א.111) קל, שבת ראה
רלח).112) ע' חט"ז (אג"ק זו שנה טבת כ"ה מכתב גם ראה
דכפרֿחב"ד 113) למראֿדאתרא הורה שליט"א אדמו"ר כ"ק

גדולה. כוס על "לחיים" לומר
והתחיל  שליט"א אדמו"ר כ"ק אל המראֿדאתרא נגש וכאשר

הפסיקו  – כו' חסרון של בענין כנראה, כפרֿחב"ד, אודות לדבר
"מלרע", מדברים הנכם למה באמרו: שליט"א, אדמו"ר כ"ק

"מלעיל". שתדברו מוטב
א) עז, (האזינו בלקו"ת מביא הזקן רבינו להסביר: והוסיף
"מלרע", שתרגומו בארץ", אחד "אופן טו) א, (יחזקאל מ"ש
ומטה, מעלה של "תרגום הוא ומלרע" מלעיל ש"לשון והיינו,

מלרע". נקרא למטה בחי' שהוא שמה
"מלעיל" זה אם נפק"מ אין אחר למישהו בנוגע אם גם וא"כ,

"מלעיל". לדבר צריך "מראֿדאתרא" הרי – "מלרע" או
סע"ב.114) צו, סנהדרין
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‰Î:הענין וביאור .

תורה  לימוד ועלֿידי רוחניים, שמים בוראים שבכתב תורה לימוד שעלֿידי כב) (סעיף לעיל נתבאר
רוחנית. ארץ בוראים שבעלֿפה

שמים  בוראים אז שרק – תורה של לאמיתתה שמכוון באופן הוא התורה לימוד כאשר גם והנה,
"הרה  בבחינת היא שקר של סברא הרי תורה, של לאמיתתה מכוון אינו הלימוד אם כי, רוחניים, וארץ

שקר" וילד הגסות 115עמל התערבות שמצד להיות יכול עדיין – וארץ שמים בריאת נעשית לא ומזה ,
לימודו. עלֿידי שנעשים הרוחניים וארץ בשמים גם וגסות חומריות של ענין יהיה שלו, והחומריות

הלשון  נאמר זה ורצונו 116ועל חכמתו היא שהתורה כך על הבט שמבלי היינו, שק", חוגרת "שהתורה
נשאר  זה הרי שנמצא מקום שבכל כלל ישנו ל"אמת" ובנוגע אמת", "תורת ונקראת הקב"ה, של

בשכ 117באמיתתו  "עוברת" שהתורה זה מצד הרי משהו – בתורה להדבק עלול הלומד, האדם של לו
שנקראים  ענינים בהם ליפול יכולים רוחניים, וארץ שמים נעשים לימודו שעלֿידי אףֿעלֿפי ולכן, ממנו,

וגסות. חומריות בשם – רוחניים וארץ שמים בערך –

וזיכוך, בירור של בענין צורך יש – האדם של הרוחניים בענינים אפילו שישנה החומריות ומצד
המלאכים. עלֿידי

תעלה  שהתפילה כדי הנה העילוי, בתכלית היא התפילה כאשר שגם לתפילה, בנוגע שמצינו וכפי
ז"ל  רבותינו כמאמר להקב"ה, כתר להיות ישראל,118למעלה של מתפילותיהם כתרים קושרים שהמלאכים

כו'" לון ונשיק לון ש"גפיף המלאכים, עלֿידי שנעשה נוסף וזיכוך בבירור צורך גם 119יש הוא וכן .
התורה. ללימוד בנוגע

במדרש  שמצינו הכתוב 120וזהו באים 121בפירוש שהמלאכים השמיעיני", לקולך מקשיבים "חברים
(כידוע  מובן אינו דלכאורה – בגןֿעדן הנשמות לימוד את אדמו"ר 122לשמוע כ"ק את ששאלו השאלה

לכך? המלאכים זוכים כיצד נשמתוֿעדן): (מהורש"ב)

בגןֿעדן, תורה ללמוד זוכים תורה, הם לומדים בגופים נשמות למטה שבהיותם הנשמות, בשלמא
דעדן" בגינתא צדיקייא עם לאשתעשעא אתא ש"קודשאֿבריךֿהוא חכמתו 123שזהו היא שהתורה כיון ,

לקולך"? מקשיבים "חברים מלאכים, לשם באים כיצד אבל הקב"ה; של ורצונו

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק האדם,122ותירץ דיבור את ומזככים מבררים שהמלאכים שכיון ,
תורתן  מזיו להנות הם זוכים שלהם, הטירחא בשכר הנה לגןֿעדן, שעולים קודם כו', והשגתו והבנתו

שלהם. וזיכוך לבירור שסייעו הנשמות של ועבודתן

לולי  כי, ולזכך, לברר שצריך וחומריות גסות יש רוחניים וארץ בשמים שאפילו הענין כללות וזהו
י  רוחניים, ענינים היותם למרות הנה בזהר זאת, שכתוב כמו השמש, מן למטה להשאר הם 124כולים

בתניא  שמשא".125והובא מן לעילא סלקא ש"לא

ÂÎ ענין בהקדמת האדם לימוד להיות צריך המלאכים, עלֿידי שנעשה וזיכוך הבירור מלבד והנה, .
של  בהתרחבות הוא עצמו הלימוד ואילו האדם, כיווץ פועלת שהיראה (אףֿעלֿפי וקבלתֿעול היראה

ז"ל  רבותינו כמאמר והשגה), היינו,126הבנה מתקיימת", חכמתו לחכמתו קודמת חטאו שיראת "כל
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טו.115) ז, תהלים
"לובשת").116) שם: מהר"ל (ובחדא"ג רע"א קא, סנהדרין

סע"ג. כד, וישלח תו"א וראה
הובא 117) – ספ"ט ו מאמר השם מלחמות בס' רלב"ג ראה

וש"נ. .4 ע' חכ"ו לקו"ש וראה קב. ע' לתניא" והערות ב"קיצורים
שליט"א 118) אדמו"ר כ"ק הערת גם וראה ב. לז, זח"א ראה

וש"נ. .202 ע' תש"ח בסה"מ
וש"נ.119) .273 ע' ח"ז תו"מ גם וראה ב. כג, זח"א ראה

עה"פ.120) שהש"ר ראה
יג.121) ח, שה"ש
ואילך.122) 85 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
ב.123) רלא, ב. קעח, ע"ב. ריש קלו, ב. פב, א. עב, זח"א

ועוד.
ב.124) רכג, ח"א
ב.125) קנד, קו"א
מ"ט.126) פ"ג אבות
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רק  אלא) השמש, מן למטה (לא שזהו אמיתי, וקיום הנצחיות ענין ישנו שבו כזה במקום מגעת שתורתו
השמש. מן למעלה

התורה: פנימיות ולימוד דתורה, נגלה לימוד – אופנים שני ישנם גופא ובזה

רק יראתו – דתורה נגלה בהעלם.zncewבלימוד היא היראה עצמו, הלימוד בשעת ואילו לחכמתו,

שיראתו בלבד זו לא – התורה פנימיות בלימוד בשעת zncewאבל הקדימה, לאחרי גם אלא לחכמתו,
עניני  אודות אלא בזה, וכיוצא בטלית" אוחזין "שנים אודות אינו שהלימוד כיון הרי עצמו, הלימוד

היראה. ענין ישנו הלימוד בשעת גם אזי וכו', העולמות השתלשלות הספירות, ענין אלקות,

אפשר  ואי הקב"ה, של ורצונו חכמתו ששניהם (אף דתורה נגלה על התורה שבפנימיות המעלה וזוהי
שמבפנים  ענין שישנו היינו, "חיצוניות", בשם נקראת דתורה שנגלה בכך גם כמודגש – הא) בלא להא

להאי" קליפה האי כו' מוחא לגו מוחא ש"דא הענין ישנו גופא ב"פנימיות" וגם שבנגלה 127לזה, –
ואילו  בהעלם. הוא האלקות ענין ובמילא העולם, עניני אודות חושבים הלימוד בשעת הנה דתורה,

אלקות  בעניני מונחים גופא וההשגה וההבנה הלימוד בשעת הנה התורה, .128בפנימיות

ההקדמה  על (נוסף עצמו הלימוד שגם כיון – למוטב" מחזירו שבה "המאור ז"ל חכמינו אמרו ועלֿזה
שמים. יראת של ענין הוא ללימוד)

עי  חכמה כמו מקום באותו היא עילאה שיראה .129לאה וזהו

ÊÎ את לברר  שצריכים בגלל רק הוא דתורה נגלה ענין שכללות לחשוב יכולים עלֿפיֿזה אמנם, .
דתורה. בנגלה להתלבש מוכרחים שלכן העולם,

ז"ל  חכמינו אמרו זה על לבוא 130אך לעתיד להגיע שכדי היינו, בידו", ותלמודו לכאן שבא מי "אשרי
כמו  הנשמה של הלימוד שזהו בידו", "תלמודו עלֿידי זה הרי התורה, לפנימיות בגןֿעדן) – אז (ועד

בגוף  הוא131שהיא בימינו הלימוד שרוב ,dlbpa.דתורה

הקודש' ב'אגרת השמחה, בעל הזקן, רבינו שמבאר אלעזר 132וכפי ורבי יוחאי בן שמעון רבי שאפילו ,
יוחאי  בן שמעון רבי (כמאמר עליה" "בני שהיו הן 133בנו, שנים אם כו' מועטין והם עליה בני "ראיתי

הזה, עולם של בציור היו לא שאז במערה, בהיותם ואפילו הן"), ובני אני

אפילו שייכים היו לא שלכן –zeevnl שמיני פרשת תורה' ב'לקוטי כמבואר שמעון 134גשמיות, ש"רבי
אכילת  . . מעשיות מצוות כמה במעשה לקיים יכול היה לא בודאי שנה י"ג במערה כשהיה יוחאי בן
שאףֿעלֿפי  והיינו, כו'". יחודים עלֿידי . . ההמשכות ו"המשיך כו'", וסוכה ואתרוג . . בפסח מצה
איֿאפשר  מכלֿמקום, נפשות, סכנת עם קשור היה שקיומם בגלל אלו, ממצוות פטורים היו דין שעלֿפי
במערה  שבהיותם הזקן, רבינו מבאר ועלֿזה וסוכות. שבפסח ההמשכות כל אצלם חסרים שהיו לומר

בו" לשחק יצרת זה ("לויתן "לויתן" מבחינת שהיו כיון עליונים, יחודים עלֿידי ההמשכות ),135המשיכו
הפעם  כמו התחברות, לשון אלי"136"שהוא אישי –137ילוה

– המשניות" תורת היה במערה עסקיהם "עיקר דוקא.dlbpהנה דתורה

ÁÎ:בזה והענין .

ענינים  עם שקשורה כיון הרוחניים, וארץ שבשמים ה"חומר" ענין הוא דתורה שנגלה אףֿעלֿפי
של  ענין זה אין מכלֿמקום, – האלקית דנפש ה"צורה" אל "חומר" בגדר שהיא הבהמית לנפש השייכים
העבודה  להיות שצריכה העולם בחומר שהוא כמו אלא חסֿושלום, ולבטלו לדחותו שצריכים "חומר"
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רע"א.127) כ, זח"א
וש"נ.128) .182 ע' חי"ט תו"מ גם ראה
ובכ"מ.129) ד. כט, ראה פ' לקו"ת ראה
וש"נ.130) א. נ, פסחים
(131.8 הערה 580 ע' .19 הערה 570 ע' חכ"ד לקו"ש ראה

וש"נ.

א).132) (קמג, סכ"ו
ב.133) מה, סוכה
א.134) יח,
כו.135) קד, תהלים
לד.136) כט, ויצא
ב.137) שם, לקו"ת
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יח), סעיף (כנ"ל הגוף מן חיותה תקבל שהנשמה חמור", על ד"רוכב הענין יהיה שלבסוף עד החומר עם
פנימיות  ללימוד באים בידו"), ("תלמודו דתורה נגלה לימוד ה"חומר", עלֿידי שדוקא בתורה, כן וכמו

לבוא. לעתיד התורה

בהדרגה: נעשה זה שענין אלא

לבהמיות, שנוטה האנושי, לשכל להניח שלא – חמורו" את ד"ויחבוש הענין להיות צריך תחילה
בו  להשתמש רק אם כי אותם, להטות עליהם שליטה לו שתהיה באופן אלקי שכל של בענינים להתערב

ענינים בגוף.milthעבור ממשלה האלקי לשכל שתהיה עד ,

"קבלת  של ענין שזהו – כו' הטיה לפעול האנושי לשכל שליטה שאין הזיכוך, שנעשה ולאחרי
יורדים  שה"שמים" שלו, ו"ארץ" ה"שמים" בין החיבור ונעשה ה"גזירה" בטלה שאז אצלו, התורה"

דמתןֿתורה  הענין כללות (עלֿדרך למעלה עולה וה"ארץ" ד"וירכיבם 138למטה, הענין גם נעשה אזי – (
ענינים עבור גם האנושי בשכל להשתמש שמתחיל היינו, החמור", זה miinvrעל אין עדיין אבל שלו,

בחלק  ורק ("אשתו"), לה"עזר" בנוגע רק היא (ה"חמור") האנושי בשכל שההשתמשות כיון העיקר,
העולם. עם הקשורים תחתונים בענינים היינו, דאבוה"), כרעא "ברא ("בניו", שבו התחתון

יזדקק  היחידה, לבחינת שיזכה משיח שאפילו – חמור" על ד"רוכב הענין יהיה לבוא לעתיד ורק
ח  את לזכך דתורה נגלה בלימוד היגיעה עלֿידי שדוקא דהיינו, חמור, על השכל לרכיבה וגסות ומר

נאמר  שעלֿזה "עדן", לבחינת מגיעים מעשיות), מצוות של ענינים עלֿידי דוקא – מזה "עין 139(ויתירה
דחוכמתא" למלה דדחקין "אינון לו", למחכה יעשה זולתך אלקים ראתה בהמשך 140לא בארוכה (כמבואר

הכללית.141תרס"ו  יחידה – משיח של ענינו שזהו שבנפש, יחידה עם הקשור ענין שזהו ,(

ËÎ הרי רוחניים, וארץ לשמים ובנוגע גשמיים וארץ לשמים בנוגע לעיל המדובר על נוסף והנה, .
ישראל, ארץ זה הרי גופא ובארץ שבארץ, גןֿעדן ענין שזהו – שביניהם ה"ממוצעת" המדריגה גם ישנה

החיים" "ארץ השמים"142שנקראת שער ו"זה שלמעלה, החיים ארץ כנגד מכוונת שהיא הרי 143, ולכן ,
רוחניים. וארץ שמים עם גשמיים וארץ שמים שמחבר ה"ממוצע" היא

הענינים  משני בו יש ממוצע שכל הימנו;144ולהעיר, שלמעלה ומהענין הימנו, שלמטה מהענין –
קו  מעלת שזוהי העליון, לגבי גם אלא התחתון לגבי רק לא עילוי בו יש – אותם מחבר שהוא זה ומצד

משניהם. למעלה הם הרי ענינים, שני  ומאחדים מחברים שהם שכיון הממוצעים, כל ומעלת האמצעי,

יש  – ישראל ארץ שזוהי – גשמיים וארץ לשמים רוחניים וארץ שמים שבין הממוצעת במדריגה וגם
והחורש  "הזורע מלאכות, דל"ט להענין ועד (ארץ), והגסות החומר ענין וגם (שמים) הרוחניות ענין כן גם

דפת"145וכו'" ד"סידורא המלאכות פרטי כל ,146.

הגלות: לזמן קיים היה המקדש שבית הזמן בין כללי חילוק יש ובזה

נאמר  קיים, היה המקדש שבית היתה 147בזמן הגשמית שהארץ היינו, ארצך", את איש יחמוד "ולא
שלא כך, כדי עד גוים, עם שייכות לה היה שלא ומצב את במעמד ד"יחמוד הענין אפילו אצלם היה

(כמבואר  הבהמית ונפש הגוף שזהו האדם, שבנפש ה"גוי" עם גם שייכות לה היה לא ובמילא, ארצך".
תורה' ).148ב'לקוטי

אביהם" שולחן מעל שגלו "בנים מארצנו", גלינו חטאינו ו"מפני המקדש, בית משחרב –149אבל
שהרי  דוקא, במרחקים להיות חייב אינו הגלות ענין שכן, בגלות, עצמה ישראל ארץ גם נעשית שאז
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ס"י.138) לעיל ראה
ג.139) סד, ישעי'
ב.140) קל, זח"א
ואילך.141) עח ע'
רסי"ד.142) סוס"ח. אגה"ק תניא ראה
יז.143) כח, ויצא

וש"נ.144) שח. ע' חשון סה"מ תו"מ ראה
סע"א.145) עג, שבת
רע"ב.146) עד, שם
כד.147) לד, תשא
ד.148) צ, שמע"צ דרושי ב. מב, תבוא
סע"א.149) ג, ברכות
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פנים" ולא עורף אלי ש"פנו אלא מקום, בקירוב שנמצאים ומצב מעמד להיות של 150יכול ענין שזהו ,
שכתוב  כמו גדול, הכי ויירשוה 151גלות לגיונות "ויבלעוה אזי – ההוא" ביום פני אסתיר הסתר "ואנכי

וכו'" זרים יכולים 152עובדי הבהמית, ונפש הגוף האדם, שבנפש הגוים וגם כפשוטם, שגוים והיינו, ,
שלהם. והגסות מהחומריות שמה להכניס

תעניות  עלֿידי לא היא בזה העבודה הנה – החיים" "ארץ של וחומריות גסות שזוהי כיון אמנם,
שממה" הארץ ש"תהיה באופן חמורו",153וסיגופים, את ד"ויחבוש הענין להיות צריך – אדרבה אלא ,

על  ד"רוכב להענין ועד החמור", על ד"וירכיבם הענין להיות צריך ואחרֿכך כו', תבלבל לא שהחומריות
חמור".

מילת" וכלי גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ ש"עתידה היעוד זה הרי – שלא 154ובפשטות היינו, ,
שהם  ענינים מעצמה תוציא הארץ אלא הבירורים, עניני שאר וכל והזריעה החרישה ענין להיות יצטרך
היותר  למזון בנוגע והן מילת", "כלי משובחים, היותר ללבושים בנוגע הן והזיכוך, הבירור בתכלית

יפה. לחם אלא סתם, לחם רק לא היינו, "גלוסקאות", משובח,

Ï למלה "דדחקין בתורה, היגיעה עלֿידי ובפרט הגלות, זמן במשך העבודה עלֿידי נעשה זה וכל .
בידו", ד"תלמודו ענין שזהו דחוכמתא",

הדרגות, בכל חמור" על ד"רוכב הענין צדקנו משיח עלֿידי ממש בקרוב בגלוי יומשך שעלֿידיֿזה

(חומריות) מה"חמור" בממוצע – ובינתיים, גשמיים, וארץ לשמים ועד רוחניים, וארץ שבשמים
אחרית  ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ הקדושה, ארץ החיים, בארץ שביניהם,

–155שנה"

שבחינת  היינו, חמור", על "רוכב יהיה שעלֿידו ב"חומר", שישנו העילוי את לגלות פועלים ובכולם
כד), סעיף (כנ"ל יחיד לבחינת יותר למעלה תתעלה היחידה

ביתה" יחידים ד"מושיב החסידות 156ובאופן בתורת בזה כהפירוש שבנפש 157, ה"יחידה" שבחינת
בלחודוהי" וקודשאֿבריךֿהוא "ישראל – בית באותו יחד נמצאים ה"יחיד" לזרים 158ובחינת ו"אין ,

אחד"159אתך" ושמו אחד הוי' יהיה ההוא "ביום היעוד יקויים כאשר יהיה זה שענין ,160.

***

‡Ï שביניהם והממוצע גשמיים וארץ שמים רוחניים, וארץ שמים אודות לעיל להמדובר בהמשך .
היעוד  יקויים כאשר לבוא, שלעתיד ישראל, ארץ תהיה 22שזוהי אזי הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את

הגשמיות? בענין הצורך מהו להבין: צריך – הזיכוך בתכלית הגשמית הארץ גם

החסידות  בתורת דין' ה'פסק עלֿפי הרמב"ן 161ובפרט בגופים,162כדעת נשמות יהיו לבוא שלעתיד
יצטרכו  למה רוחניות"), ("היילע בטהרתה רוחניות שזוהי כיון הרי – ושתיה לאכילה יצטרכו שלא אלא

גשמי? לבוש בכלל
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כז.150) ב, ירמי'
יח.151) לא, וילך
ת"ב.152) במנחת "נחם" תפלת נוסח
כט.153) כג, משפטים
וש"נ.154) סע"ב. ל, שבת
יב.155) יא, עקב
ז.156) סח, תהלים
ואילך.157) סע"א רפח, בא אוה"ת ראה
ב.158) קד, א. לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א זהר ראה
יז.159) ה, משלי
לכו"כ 160) שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ההתוועדות במהלך

שעי"ז  אמר, (ולא' גדולה כוס על "לחיים" לומר מהמסובים
וצוה  לו), שיש הקושיות ריבוי את ("אראּפשווענקען") ַָישטוף

לכוסו. גם ולמזוג להוסיף המשקים" ל"שר
אדמו"ר  של שמו על נקרא הנך הרי אמר: אחד לפרופסור
"נפל" שכבר כיון באמרו: לחיים, לומר לו והורה הזקן.
הלה  וכאשר החסידים. כמנהג ינהג חסידים, בין ַַ("אריינגעפאלן")
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – בא אלא "נפל", שלא הגיב
אויסגערעכנט"), ("צופיל מחושב מדי יותר זה הרי – "לבוא"
החשבון. על לשכוח – פירושו ("אריינפאלן") "ליפול" ַַואילו

טובה. התחלה זו שתהי' וסיים,
ומוצלחת. טובה בשעה שיהי' טוב, מזל איחל: לאחד
שצריכים  הוראה זו הרי וא"כ, כשורה, הכל הי' מסתמא והוסיף:

ה"מרהֿשחורה"... את ולדחות להמשיך
וש"נ.161) .113 ע' ח"ו תו"מ וראה ג. טו, צו לקו"ת
שם.162) בלקו"ת הובא בסופו. הגמול בשער
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בתחתונים  דירה לו להיות הקב"ה שנתאווה שכיון בזה, ב"תחתונים",163ומבואר דוקא לכן, ,
ענ  עלֿידי מאשר יותר יתברך, ומהותו לעצמותו ובאים מקבלים רוחניים.בגשמיות, ינים

תלמיד  אודות מדובר כאשר שגם – ובן לאב ותלמיד רב שבין מהחילוק לזה, ודוגמא המשל וכידוע
וחשק  אהבה מתוך בשבילו הכל לעשות לגמרי אליו הרב מתמסר ובמילא הרב, אל ביותר הקשור מובהק
הרב; של העצמיות את לוקח התלמיד אין ֿ מקום, מכל לבנו, שמתמסר האב עלֿדרך פנימי, ורצון וחפץ
עצמית  להשפעה מגעת אינה השכל שהשפעת והיינו, האב. של והעצמיות הפנימיות את לוקח הבן ורק

טיפה עלֿידי ביותר.zinybשנמשכת למטה יורד ביותר הגבוה שכל כיון דוקא,

הזהר  בביאורי כמבואר – מלאכים על הנשמות מעלת גם גופני,164וזוהי מזיווג הוא הנשמות ששורש
כמה  בזה שיש שאף השכל, השפעת ענין הוא שדוגמתו דנשיקין, מזיווג הוא המלאכים שורש ואילו
האב. עצמיות את שלוקח הבן למעלת מגעת אינה שבזה העליונה הדרגא גם הרי מזו, למעלה זו דרגות

אפילו  יותר יתברך עצמותו את 'לוקחים' מעשיות מצוות עלֿידי שדווקא לכך ההסברה גם וזוהי
תרס"ו  בהמשך בארוכה כמבואר תורה, עלֿידי .165מאשר

ש"תלמוד  הוא שהדין עכשיו כמו (דלא גדול" ש"מעשה הדין יהיה לבוא שלעתיד הטעם וזהו
מאד"166גדול") ומהולל הוי' ד"גדול הענין מתגלה במעשה שדוקא כיון ב"תלמוד".167– מאשר יותר

ישראל  וארץ גשמיים וארץ דשמים הענינים כל של הגשמי הציור דוקא שיהיה אז יצטרכו ולכן
במקום  שבנוי המקדש ובית גשמית, בהמה יצטרכו רצונך", כמצות . . לפניך נעשה ש"שם וכדי הגשמית ,

המצוות  לקיום הדרושים הגשמיים הענינים פרטי וכל גשמיות, ובמידות .גשמי

·Ï משך זמן כל ועבודתנו במעשינו תלוי . . המשיח ימות של . . השלימות ש"תכלית כיון והנה, .
רק ולא עלֿדרךֿזה, הענינים ישנם הגלות זמן במשך גם לכן, הזקן), רבינו (כדברי זה,jxcÎlrהגלות"

בהעלם. הם שעה שלפי אלא הענינים, אותם אם כי

מו  זה של וענין באופן דוקא אותם וממשיכים שבתורה, דרזין רזין לוקחים גופא שבתורה בכך דגש
חוצה", מעינותיך ד"יפוצו באופן אלא האלקית, נפש של ודעת בינה בחכמה רק ולא חכמהֿבינהֿדעת,
רזין  – בתורה שיש  הפנימיות  תכלית מובן יהיה האנושי, ושכל הטבעי שכל של ודעת בינה בחכמה שגם

דרזין.

הוא  שכן שמאמינים האמונה, בענין ידיֿחובה לצאת שאיֿאפשר חב"ד, חסידות של דין' ה'פסק וזהו
ובמידה  – גם אלא דתורה, דנגלה בענינים רק לא מגעת, שכלו שיד מקום עד להתייגע צריכים אלא הדבר,

דרזין. ברזין גם אלא דאורייתא, ברזין  רק לא – גופא ובזה התורה, דפנימיות בענינים – יתירה

‚Ï יכולים אזי הגלות בזמן שנמצאים שכיון לחשוב שאין ישראל, ארץ לעניני בנוגע כן גם מובן ומזה .
שיהיה. ענין איזה על לוותר

ומכופל, כפול חושך וזהו כו'", לגיונות ש"ויבלעוה מזה כתוצאה שבאים הענינים כל אמנם ישנם
הוא  ישראל, בארץ שהוא כפי הגלות לזמן קיים היה המקדש שבית הזמן שבין שהחילוק כך, כדי ועד

בחוץֿלארץ  מאשר יותר עמוקה נפילה של כידוע 168באופן האבן 169, שנפילת החומה, מנפילת המשל
בתחתית  או באמצע שנמצאת האבן נפילת מאשר יותר בעומק היא החומה של העליון בחלק שנמצאת

החומה;

מטיל גופא זה מצב גיסא, לאידך xzeiאבל dlecb zeixg` החומריים לענינים בנוגע שאפילו –
ומצוות, תורה עניני בכל שמתייגעים יגיעה של מדה באותה להתייגע יש ישראל, שבארץ והגשמיים
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במדב"ר 163) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

ואילך).164) א (ב, בתחלתו האמצעי לאדמו"ר
ואילך.165) נב ע'
וש"נ.166) קצה. ע' כסלו סה"מ תו"מ ראה

ב.167) מח, תהלים
(168.33 ע' חי"א .192 ע' ח"ג תו"מ גם ראה
שער 169) אורה שערי בארוכה וראה ג. יט, ראה פ' לקו"ת

ואילך. פל"ב ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים
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שמבאר  כפי בחוץֿלארץ, להתברר העומדים הענינים עם מהעבודה יותר קשה עבודה שזוהי אףֿעלֿפי
בנות" שתי "וללבן בדיבורֿהמתחיל הזקן לאחרי 170רבינו ישראל לארץ חוץֿלארץ שבין החילוק ,

החורבן.

„Ï ארץ שבצדקת המעלה גודל אודות מקומות בכמה הקודש' ב'אגרת הזקן רבינו שכתב מה גם וזהו .
מעפר 171ישראל  "להקימה החיים, ארץ שנסעו 172", לאלו כסף ששלחו בפשטות, היא, בזה שהכוונה – ,

צרכיהם את להם לספק כדי במצוותיה, ולהתעסק תורה ללמוד ולבוש.miinybdלשם מזון ,

ש"צדקת  כסלו, די"ט הגאולה עם גם זאת שמקשר כפי – חוצה המעיינות הפצת עם גם קשור זה וענין
כו'" נפשנו חיי לפדות לנו שעמדה היא . . ישראל גשמיים.173ארץ בענינים דרזין רזין להמשיך –

רצון  שם וממלאים ישראל, בארץ שדרים לאלו ולסייע לעזור שצריכים – והוראה לימוד גם וזהו
המצוות. וקיום התורה לימוד עלֿידי הבורא

קטן  בתשב"ץ שכתוב מה גם הספר 174וכידוע אבל איד"), גרויסער ("א בישראל גדול היה ַ[המחבר
ועוסקים  ישראל לארץ שעולים אלו של העילוי גודל תשב"ץ'] 'שאלותֿותשובות לגבי בכמות קטן הוא
רוחניים, בענינים רק לא להם לעזור צריכים ובמילא, העבודה, ועל התורה על בשבתם ומצוות בתורה

גשמיים. בענינים גם אלא

הקודש' ב'אגרת שמבאר וכפי הצדקות, שאר מכל יותר נעלית צדקה היא זו ארץ 173וצדקה ש"צדקת
לנו  ותעמוד . . לנו שעמדה והיא . . בה אלקיך ה' עיני תמיד שכתוב כמו ממש, ה' צדקת היא ישראל

כו'". לעד

ישראל, בני משאר גרע לא שהרי ישראל, בארץ דר שרק למי הצדקה נתינת את שולל זה שאין [מובן
נדח" ממנו ידח ש"לא שכיון כדבעי,175ובפרט הענינים כל אצלו יהיו ואז תשובה, יעשה וסוףֿכלֿסוף ,

לבוא]. העתיד שם על הצדקות, שאר כל על המיוחד העילוי בזה שיש נמצא הרי

‰Ï המעיינות הפצת בעניני – אחד ענין ענינים, שני ניתוספו זה כסלו בי"ט הנה – להנ"ל ובקשר .
גשמיים: וארץ שמים עם שקשור – נוסף וענין רוחניים, וארץ שמים חוצה,

מעולם; נדפסו שלא הזקן, רבינו ממאמרי שנעתקו כתביֿיד להדפיס התחילו זה כסלו י"ט  ביום א)
מעולם  נדפסו שלא וחלקם נוסחאות, בשינויי נדפסו שיומשך 176חלקם – חדש דבר ניתוסף ובמילא, .

זכאי  ליום זכות ומגלגלין ההפצה. עלֿידי ה"חוצה" אל חב"ד חסידות תורת של שביום 177מהמייסד –
בפועל. ההדפסה התחילה זה כסלו י"ט

הקדושה  לארץ שכתבתי בקשתי את מילאו רק אם [ועלֿכלֿפנים 178ב) התייסדות תהיה היום הנה –
ממלאֿמקומם  אדמו"ר, מו"ח כ"ק שיסד חב"ד, בכפר חדש שיכון של מעשה] לידי שיביא בדיבור הכרזה

השמחה. בעל הזקן, לרבינו עד חב"ד נשיאי של

ÂÏ באופן תהיה – העבודה שבאמצע התחלה כבר שהיא – זו טובה שהתחלה השםֿיתברך ויעזור .
דברו" ירוץ מהרה שבזה,179ד"עד הגשמיים בענינים והן שבזה, הרוחניים בענינים הן ,

הכתוב  כלשון פאנאנדערוואקסן") זיך ("זאל הצמיחה תהיה זה משיכון מקום 180אשר, "הרחיבי ַַַָ
אהלך",

תחתון, היותר לה"חוצה" עד חוצה המעיינות  הפצת תתפשט זו ומהדפסה
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ואילך.170) ד כב, ויצא תו"א
רנו).171) ע' חט"ז (אג"ק זו שנה שבט א' מכתב גם ראה
סוסכ"א.172) שם
סוס"ד.173) שם
תקנט.174) אות – בסופו
וראה 175) יד. יד, שמואלֿב ת"ת ע"פ הל' ספל"ט. תניא

סה"ג. פ"ד לאדה"ז
קצד),176) ס"ע חט"ז (אג"ק זו שנה טבת ז' מכתב ראה

בהערות. שם ובהנסמן
וש"נ.177) א. כט, תענית
קלה).178) ע' ריש שם (אג"ק זו שנה כסלו יו"ד מכתב ראה

ע' חכ"א (אג"ק ניסן ג' רלו); ע' (שם טבת כ"ד מכתב גם וראה
שצד).

קרח.179) ס"פ לקו"ת וראה טו. קמז, תהלים
ב.180) נד, ישעי'
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כולו, העולם בכל אחד" ושמו אחד ד"הוי' ההתפשטות תהיה שאז

מר" אתי "קא אזי חוצה", מעינותיך ש"יפוצו טפחים,181ועלֿידיֿזה מעשרה למטה משיח ביאת –

ולהעמידם  דשם, מהגלות אותם להוציא ישראל, שבארץ ישראל בני את – לארצנו קוממיות ויוליכנו
ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ – ישראל בארץ בפועל להיות שצריך כפי "קוממיות" של ומצב במעמד
הדרים  כל של ומעשה דיבור במחשבה להנהגה בנוגע – שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך
לבני  בנוגע – לארצנו קוממיות יוליכנו כן וכמו שלהם, לגאולה שלהם מהגלות ההוצאה שזוהי עליה,
בה  אלקיך ה' עיני גו' אשר ל"ארץ אותם יוליך ממש שבקרוב בחוץֿלארץ, לעתֿעתה שנמצאים ישראל

הארצות  בכל שתתפשט שנה, אחרית ועד השנה .182מרשית

***

ÊÏ מגבית עורכים לא כסלו שבי"ט הוא הסדר בכלל, כיון 183. – הכלל מן יוצא באופן אך מיוחדת.
שבארצנו  חב"ד בכפר לשיכון ובנוגע חוצה, המעיינות דהפצת בענינים ובפרט בהרחבה, צורך שיש

השיכון  עבור מגבית עתה יערכו – .184הקדושה

מעוניינים  בזה ולא אחר, באופן הדבר יסודר בעזרֿהשםֿיתברך הנה הדפסה, של לענינים בנוגע –
ענין הוא חוצה המעיינות הפצת שכן, זו, מגבית בחסידות ipgexבעריכת המשל וידוע לשיכון, 185בערך

דוקא; מתחתיתו אלא מאמצעיתו, להגביהו לא היא העצה כולו, הבנין את להגביה שכדי

הנמצאים  כל גם ישתתפו בודאי ליתן, צריך חב"ד שכפר החלק על נוסף הנה – לשיכון בנוגע אבל
והגונים. גדולים בסכומים לבם, נדבת כפי כאן

כדי  – שבת מלפני יאוחר לא מחר, או בלילה, היום ליתן אלא שלאחריֿזה, לזמן זאת לדחות ולא
מהורש"ב  אדמו"ר כ"ק שכותב (כפי נפשנו" בשלום פדה "אשר היום עם קשורה תהיה שהנתינה

אור 186נשמתוֿעדן  ועצמיות "פנימיות עם הקשורה נפשנו", "פנימיות אדמו"ר), מו"ח כ"ק של אביו ,
ויכול  חפשי  הזקן שרבינו הכריזו גוים שאפילו עד וגאולה , נצחון לידי שבא ובאופן ברוךֿהוא", איןֿסוף

ממש. ל"חוצה" עד וההפצה ההתפשטות תכלית שזהו – כרצונו הענינים כל  לעשות

ÁÏ לוקח הנני אחד; כל של הנתינה לכמות בנוגע דעתי להביע מתערב שאינני שלי, הסדר בכלל, .
הרצון  שביעת העדר את ומשאיר מרוצה, שאינני או מרוצה, שהנני או השנים: מן ואחד הנתינה, את

לעצמי.

יהיה  ואם הכלל, מן ויוצא הגדר מן יוצא אני גם אהיה הכלל, מן היוצא ענין לגמרי שזהו כיון אך
אּפשעמען"), זיך וועל ("איך הבושה מסוה את אסיר  ווייניק"), ("צו מדי פחות סכום שנותנים בעיני ָנראה
שיראה  כפי להוסיף – השיכון) (ובנידוןֿדידן: הכסף את צריכים שעבורם הענינים בכח – עליו ואצוה

בעיני.

עם  יחד יושבים כאשר אבל בקולי; ישמע אם יודע אינני ההתוועדות, בשעת שלא זאת אעשה אם –
לומ  יתבייש מסתמא הקהל, להיפך...כל ר
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בתחלתו.181) טוב שם כתר – הידועה דהבעש"ט אגה"ק
ובכ"מ.

ישעי'182) יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי
תקג. רמז
שכאשר 183) שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר השיחה בהתחלת

תמיד  לנטות צריכים דין ע"פ הנה וכיו"ב, צדקה בעניני ספק יש
והיינו, פעם*). ביאר אדמו"ר מו"ח שכ"ק (כפי ליתן יש שמסתמא
צדיקים", כולם "ועמך בכלל אינו שפלוני נתברר שלא זמן שכל

"נצר  שהוא מחזקתו יצא לא אזי נסתר"... "צדיק בתור לא אפילו
צדיקים". כולם "עמך שלכן להתפאר", ידי מעשה מטעי

חט"ז 184) (אג"ק זו שנה אדר כ"ה טבת; א' מכתב גם ראה
שס). קפב; ע'

א.185) ד, בראשית תו"א
יום"186) ב"היום (נעתק וש"נ רנט. ע' ח"א שלו אג"ק

בתחלתו).
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שתתעשר" בשביל "עשר שאמר – בדיבורו יעמוד שהקב"ה .187ובטוחני . בזאת נא "ובחנוני ואמר ,
די" בלי עד ברכה לכם לצדקת 188והריקותי שקודמת ישראל ארץ צדקת אודות מדובר כאשר ובפרט ,

של  פסקֿדין גם ניתוסף זו לצדקה שבנוגע כך, הקודש', ב'אגרת הזקן רבינו שמבאר כפי חוץֿלארץ,
נשיאינו. רבותינו

שהקב"ה  כדי היא בזה הכוונה הנה – כחו לפי שלא סכום לתת עליו שציוו למישהו נראה יהיה ואם
ככה  פעמים ארבעה לכלֿהפחות לו ארבעת 189יתן עוד הקב"ה לו יתן דולר, אלף עוד כשיוסיף ובמילא, ,

דולר! אלפים

לבב, ובטוב בשמחה בעצמו יתן אחד שכל אלא לציווי, יצטרכו שלא השםֿיתברך ויעזור

שני  חב"ד וכפר זה, חב"ד בכפר ה"שיכון" את כולה 190ויבנו ישראל ארץ את תכבוש שחב"ד ועד ,
צדקנו. משיח עלֿידי ממש, בקרוב –

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

וישב  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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וש"נ.187) רע"א. ט, תענית
וראה 188) יו"ד. ג, שם.מלאכי תענית

וש"נ.189) ואילך. 160 ס"ע חט"ו תו"מ גם ראה
(190.178 הערה דלעיל טבת כ"ד מכתב ראה
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שתתעשר" בשביל "עשר שאמר – בדיבורו יעמוד שהקב"ה .187ובטוחני . בזאת נא "ובחנוני ואמר ,
די" בלי עד ברכה לכם לצדקת 188והריקותי שקודמת ישראל ארץ צדקת אודות מדובר כאשר ובפרט ,

של  פסקֿדין גם ניתוסף זו לצדקה שבנוגע כך, הקודש', ב'אגרת הזקן רבינו שמבאר כפי חוץֿלארץ,
נשיאינו. רבותינו

שהקב"ה  כדי היא בזה הכוונה הנה – כחו לפי שלא סכום לתת עליו שציוו למישהו נראה יהיה ואם
ככה  פעמים ארבעה לכלֿהפחות לו ארבעת 189יתן עוד הקב"ה לו יתן דולר, אלף עוד כשיוסיף ובמילא, ,

דולר! אלפים

לבב, ובטוב בשמחה בעצמו יתן אחד שכל אלא לציווי, יצטרכו שלא השםֿיתברך ויעזור

שני  חב"ד וכפר זה, חב"ד בכפר ה"שיכון" את כולה 190ויבנו ישראל ארץ את תכבוש שחב"ד ועד ,
צדקנו. משיח עלֿידי ממש, בקרוב –

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

וישב  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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וש"נ.187) רע"א. ט, תענית
וראה 188) יו"ד. ג, שם.מלאכי תענית

וש"נ.189) ואילך. 160 ס"ע חט"ו תו"מ גם ראה
(190.178 הערה דלעיל טבת כ"ד מכתב ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  חמשה עשר בכסלו, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

לאנ"ש ולכל חובבי ומוקירי תורה ומאור שבתורה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לקראת חג הגאולה, גאולתנו ופדות נפשינו, הנני בהצעה, אשר יערכו התועדויות בש"ק ח"י 

כסלו, ימי יט-כ כסלו, וה' חנוכה - בכולם, או באחדים מימים אלו, על כל פנים בשנים מהם - ובהן: 

אחד  במקום   - ובאיכות  בכמות  רוב   - עם  ברוב  והתועדות  הט',  שבמחנם  מקומות  ברבוי  התועדות 

מיוחד,

ללמוד המאמר )דש"פ חיי תש"ג( ד"ה כה אמר ה' גו' קרובה ישועתי לבוא )כולו, או מקצתו 

המשיח,  גילוי  לאור  כלי  הוא  חוצה  מעינותיך  דיפוצו  בענין  ה'תר"צ  שמח"ת  משיחת  וקטע  עכ"פ( 

במהרה בימינו אמן,

להסביר להמתועדים פסק רז"ל בדבר משנה, אשר לא המדרש עיקר אלא המעשה עיקר, כי כה 

אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה, וכמבואר במאמר הנ"ל ענין שמירה ועשי' אלו,

ובעת רצון זו, לנקוט בהחלטות בהנוגע לפועל ממש על אתר ולימים הבאים לקראתנו ועל כל 

ישראל לשלום.

בברכת חג הגאולה, ובלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: גוט יום 

טוב. לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידים תכתבו ותחתמו.

i"gyz'd elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

כולו, העולם בכל אחד" ושמו אחד ד"הוי' ההתפשטות תהיה שאז

מר" אתי "קא אזי חוצה", מעינותיך ש"יפוצו טפחים,181ועלֿידיֿזה מעשרה למטה משיח ביאת –

ולהעמידם  דשם, מהגלות אותם להוציא ישראל, שבארץ ישראל בני את – לארצנו קוממיות ויוליכנו
ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ – ישראל בארץ בפועל להיות שצריך כפי "קוממיות" של ומצב במעמד
הדרים  כל של ומעשה דיבור במחשבה להנהגה בנוגע – שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך
לבני  בנוגע – לארצנו קוממיות יוליכנו כן וכמו שלהם, לגאולה שלהם מהגלות ההוצאה שזוהי עליה,
בה  אלקיך ה' עיני גו' אשר ל"ארץ אותם יוליך ממש שבקרוב בחוץֿלארץ, לעתֿעתה שנמצאים ישראל

הארצות  בכל שתתפשט שנה, אחרית ועד השנה .182מרשית

***

ÊÏ מגבית עורכים לא כסלו שבי"ט הוא הסדר בכלל, כיון 183. – הכלל מן יוצא באופן אך מיוחדת.
שבארצנו  חב"ד בכפר לשיכון ובנוגע חוצה, המעיינות דהפצת בענינים ובפרט בהרחבה, צורך שיש

השיכון  עבור מגבית עתה יערכו – .184הקדושה

מעוניינים  בזה ולא אחר, באופן הדבר יסודר בעזרֿהשםֿיתברך הנה הדפסה, של לענינים בנוגע –
ענין הוא חוצה המעיינות הפצת שכן, זו, מגבית בחסידות ipgexבעריכת המשל וידוע לשיכון, 185בערך

דוקא; מתחתיתו אלא מאמצעיתו, להגביהו לא היא העצה כולו, הבנין את להגביה שכדי

הנמצאים  כל גם ישתתפו בודאי ליתן, צריך חב"ד שכפר החלק על נוסף הנה – לשיכון בנוגע אבל
והגונים. גדולים בסכומים לבם, נדבת כפי כאן

כדי  – שבת מלפני יאוחר לא מחר, או בלילה, היום ליתן אלא שלאחריֿזה, לזמן זאת לדחות ולא
מהורש"ב  אדמו"ר כ"ק שכותב (כפי נפשנו" בשלום פדה "אשר היום עם קשורה תהיה שהנתינה

אור 186נשמתוֿעדן  ועצמיות "פנימיות עם הקשורה נפשנו", "פנימיות אדמו"ר), מו"ח כ"ק של אביו ,
ויכול  חפשי  הזקן שרבינו הכריזו גוים שאפילו עד וגאולה , נצחון לידי שבא ובאופן ברוךֿהוא", איןֿסוף

ממש. ל"חוצה" עד וההפצה ההתפשטות תכלית שזהו – כרצונו הענינים כל  לעשות

ÁÏ לוקח הנני אחד; כל של הנתינה לכמות בנוגע דעתי להביע מתערב שאינני שלי, הסדר בכלל, .
הרצון  שביעת העדר את ומשאיר מרוצה, שאינני או מרוצה, שהנני או השנים: מן ואחד הנתינה, את

לעצמי.

יהיה  ואם הכלל, מן ויוצא הגדר מן יוצא אני גם אהיה הכלל, מן היוצא ענין לגמרי שזהו כיון אך
אּפשעמען"), זיך וועל ("איך הבושה מסוה את אסיר  ווייניק"), ("צו מדי פחות סכום שנותנים בעיני ָנראה
שיראה  כפי להוסיף – השיכון) (ובנידוןֿדידן: הכסף את צריכים שעבורם הענינים בכח – עליו ואצוה

בעיני.

עם  יחד יושבים כאשר אבל בקולי; ישמע אם יודע אינני ההתוועדות, בשעת שלא זאת אעשה אם –
לומ  יתבייש מסתמא הקהל, להיפך...כל ר
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בתחלתו.181) טוב שם כתר – הידועה דהבעש"ט אגה"ק
ובכ"מ.

ישעי'182) יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי
תקג. רמז
שכאשר 183) שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר השיחה בהתחלת

תמיד  לנטות צריכים דין ע"פ הנה וכיו"ב, צדקה בעניני ספק יש
והיינו, פעם*). ביאר אדמו"ר מו"ח שכ"ק (כפי ליתן יש שמסתמא
צדיקים", כולם "ועמך בכלל אינו שפלוני נתברר שלא זמן שכל

"נצר  שהוא מחזקתו יצא לא אזי נסתר"... "צדיק בתור לא אפילו
צדיקים". כולם "עמך שלכן להתפאר", ידי מעשה מטעי

חט"ז 184) (אג"ק זו שנה אדר כ"ה טבת; א' מכתב גם ראה
שס). קפב; ע'

א.185) ד, בראשית תו"א
יום"186) ב"היום (נעתק וש"נ רנט. ע' ח"א שלו אג"ק

בתחלתו).
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נו

.g"nyz'd elqk c"ei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ענין ‡ נשמתוֿעדן. האמצעי אדמו"ר כ"ק של הגאולה חג - כסלו יו"ד לרגל נערכת זו התוועדות .
מקצה  מצב שינוי על מורה גאולה שהרי בהוספה, טוב אלא טוב סתם ולא טוב, מאורע הוא הגאולה

לגאולה. מגלות - לקצה

אדמו"ר  עם הקשורים ענינים שני ישנם שבו כסלו, ט' לאחרי בא שהוא - זה ליום נוספת ומעלה
האמצעי:

גובר" "מזלו שבו הולדתו, יום אשר 1א) ועבודתו ותורתו מעשיו "כל שבו שלו, ההילולא יום ב) ,
הארץ" בקרב ישועות ופועל למטה.. מלמעלה גילוי בבחינת ומאיר מתגלה חייו.. ימי כל 2עבד

הארץ"). "בקרב שפועלים תורתו לומדי מתלמידיו (עלֿאחתֿכמהֿוכמה

מצדֿעצמו, בו שיש ה"טוב" לעילוי שבנוסף משום - כסלו יו"ד מעלת גודל ביותר מובן ועלֿפיֿזה
שלפניו. היום של ההכנה של העילוי בו נוסף

ובשיעור · השבוע, בימי - זו בשנה כסלו יו"ד לקביעות טוב, שענינה) ה(גאולה, ענין את לקשר ויש .
בתורה: היומי

טוב" כי בו ש"הוכפל השלישי יום - השבוע אלא3בימי טוב, סתם לא היינו ,dltkd– הטוב בענין
הגאולה. ענין עלֿדרך

השמש  לו "ויזרח אבינו: ביעקב טוב אודות מדובר - וישלח בפרשת 'שלישי' – בתורה היומי בשיעור
יריכו" על צולע והוא פנואל, את עבר דכתיב 4כאשר כמה צלעתו, את לרפאות לו "ויזרח רש"י: ופירש ,5

הטוב  ענין הוא רפואה, והרי - בכנפיה" ומרפא צדקה .6שמש

המגיד  להרב תורה' ב'אור המבואר עלֿפי – יותר ד"פניאל"7ובפרטיות יו"ד האות שינוי בטעם
וא"ו: עם ל"פנואל"

וישראל  יעקב שמידת ידוע כי - (בוא"ו) פנואל ואחרֿכך (ביו"ד), פניאל בתחילה שנקרא לכך "הטעם
שהוא  למי ורואה שיהיה, מדה באיזה עשיר הוא כשאחד הרחמנות.. במידת והנה הרחמנות, מידת היא
לבו  שיתן רחמנות במידת המשכה.. נעשה העני.. על שמרחם הרחמנות מדת לו ונתעורר המדה, בזו עני
אות  [זהו בעליה תחיה החכמה כי חכמה, היא שורשה ראשונה.. המשכה היא זו העני.. על להסתכל

לעני  מעשיר ההיא המדה כשנתגלה ואחרֿכך המשכה".[ozpeיו"ד].. וא"ו אות זהו - לעני] העשיר

היה  לא עדיין עשו, של שרו יעקב כשגבר "מתחילה הפסוקים: בביאור הנמשל את ומבאר וממשיך
להתגלות.. דהיינו.. עבר, כאשר השמש לו ויזרח כתיב ואחרֿכך בנעלם, ביו"ד פניאל כתיב בהתגלות..

בהתגלות". נמשך שכבר בו', פנואל המקום קרא

ובהתגלות. המשכה שיש הטוב ענין וזהו – והתגלות ההמשכה ענין הוא בוא"ו ש"פנואל" – ונמצא

התורה  עניני שכל זה על (נוסף כי ישראל, כל על אבינו מיעקב נמשך הטוב שענין - להוסיף ויש
לבנים" סימן אבות "מעשה הרי) אחד, לכל ונתינתֿכח הוראה הדורות 8הם כל במשך ישראל עם כל והרי ,

יעקב  בני "מעשה 9הם נקרא זה (שגם האבות של ביתם ובני נכסיהם על כאן המדובר שאין ובפרט .
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שם.1) ובקה"ע ה"ח פ"ג ר"ה ירושלמי ראה
וכ"ח.2) סז"ך אגה"ק
ו).3) פ"ד, (מב"ר ז א, בראשית פירש"י
לב.4) לב,
כ.5) ג, מלאכי
הגאולה 6) ענין ע"ד הוא מחולי הרפואה ענין – ובפרטיות

מגלות.
ב.7) רמב, פרשתנו באוה"ת הובא ד. טז, פרשתנו
ו.8) יב, לךֿלך רמב"ן ו. פ"מ ב"ר ט. לךֿלך תנחומא ראה
ועוד.
סע"ב).9) (קיא, ס"ז אגה"ק ראה
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השמש", לו "ויזרח עצמו אבינו ביעקב רפואה - מזה יתירה אלא לבנים"), "סימן זה הרי וממילא אבות",
מישראל. ואחת אחד לכל "סימן" שזה בוודאי ואםֿכן צלעתו", את "לרפאות

- הימים" "אחרית לזמנינו מיוחדת שייכות יש ב zawr`אמנם, היה שזה מכיון "גיד lbxדמשיחא, ,
אבינו  יעקב של .10הנשה"

כ"ק ‚ - הגאולה' 'בעל של המיוחד מענינו גם הוראה ללמוד יש הרי - בכלל הגאולה ענין על נוסף .
החסידות  תורת וביאור התגלות היה האמצעי אדמו"ר של המיוחד ענינו נשמתוֿעדן: האמצעי אדמו"ר

של הנהר"dagxdבאופן "רחובות ,11.

בגילוי  והמגיד) הבעלֿשםֿטוב (לגבי הזקן אדמו"ר של שחידושו ידוע ובהקדמה: הענין, וביאור
החסידות  שתורת כלומר, והשגה. הבנה של באופן החסידות תורת באה שעלֿידו – הוא החסידות תורת
עלֿידי  והסבר ביאור של באופן באה - בלבד נקודות של באופן שהיתה והמגיד הבעלֿשםֿטוב של

הזקן. אדמו"ר

הרחבת  לגבי - נקודה של באופן אלא אינו הזקן אדמו"ר עלֿידי החסידות תורת והסבר ביאור אמנם
האמצעי  אדמו"ר בתורת חסידות הלומד - ממש שבפועל ועד האמצעי, אדמו"ר של בתורתו הביאור

הלומד  האדם של במוחו הרחבה .12נפעלת

אדמו"ר  וגם הזקן אדמו"ר גם נפשי": בשלום "פדה – הגאולה לדרושי בנוגע גם הוא זה וענין
הפסוק  על חסידות אמרו ממאסרם כשיצאו הזקן 13האמצעי אדמו"ר אצל ואףֿעלֿפיֿכן בשלום", "פדה

באריכות  הם האמצעי אדמו"ר אצל ואילו נמרץ, הכי בקיצור הם בתוספת 14הדרושים גדולה, הכי והרחבה
,15הסברים 

כפי  רק לא בשלום" "פדה הפסוק את באריכות מבאר האמצעי אדמו"ר שבדרושי אלא עוד, ולא
בימיו" ישראל על אתן ושקט ושלום שמו, יהיה "שלמה (אשר שלמה בימי בקשר 16שהיה גם אלא ,(

לעתידֿלבוא  לגאולה לעתידֿלבוא 17ובשייכות אודות מדובר לא הזקן אדמו"ר  בדרושי מהֿשאיןֿכן .18.

חי  של באופן הענינים כל היו הזקן אדמו"ר אצל הרי - והחירות לגאולה שבנוגע למרות זה רות וכל
בזה. להאריך מקומו כאן ואין כו', ברוסיה המשטר שינוי מצד האמצעי, אדמו"ר אצל מאשר יותר הרבה

יש „ - לעתידֿלבוא) הגאולה אודות מובא האמצעי אדמו"ר (שבדרושי לעיל שבהאמור ולהוסיף, .
לזמננו: מיוחדת והוראה לימוד

לאומים" וערפל ארץ יכסה "החושך אשר הגלות, בזמן אנו שנמצאים ליפול 19מכיון האדם יכול ,
וכו'. המלעיגים מפני ה' בעבודת לחלישות ולגרום ברוחו,

ייתא" "אור מלשון - "אורייתא" [שנקראת בתורה המענה בא זה את 20ועל מאירה שהיא היינו ,
התרגום  דרגת - נמוך במקום גם ומאיר נמשך האור כי תרגום, בלשון הוא ש"אורייתא" ועד ]21העולם,

והגאולה  הפדיה אודות מדובר  שבהם נפשי", בשלום "פדה הפסוק על האמצעי אדמו"ר דרושי -
אדם, של שמחשבתו "במקום הנה הגלות, בזמן - עכשיו אלו בדרושים ילמד אדם וכאשר לעתידֿלבוא,
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שהם 10) והוד, נצח ספי' על קאי הנשה" "גיד ובספירות:
הנשה  גיד ערך להצ"צ) דא"ח הליקוטים ספר (ראה מגופא" "לבר

הימים". "אחרית ע"ד וש"נ), ס"א.
שלד.11) ע' אגרות לוי"צ לקוטי עח. ע' ח"ב "התמים" ראה
יש 12) דילי', שיעורא לפום וחד חד כל – דכפשוט אלא

כו'. ויש ובשלימות, במילואו הדבר את המנצלים
יט.13) נה, תהלים
ואילך.14) א מט, ח"א שעה"ת
האמצעי15) אדמו"ר שדרושי דרושי micqeinאע"פ  על

גדולה. אריכות בהם יש לאח"ז עכ"ז – אדה"ז
ט.16) כב, דה"א
התקופה,17) תחילת אודות רק לא – עצמו דלעת"ל ובזמן

גם  אלא נוהג, כמנהגו כשעולם – ומגוג גוג מלחמת ובזמן
(ראה  כו' עולם של במנהגו שינוי כשיהי' שלאח"ז, בתקופה

וש"נ). ואילך. 197 ע' חכ"ז לקו"ש
לגלות,18) בערך היא שהפדי' מבאר אדה"ז – מזו ויתירה

הגאולה  ממצב ביותר רחוק הי' אדה"ז של ומצבו מעמדו והרי
בדירה  ישב המאסר שלאחרי הידוע הסיפור ע"פ ובפרט דלעת"ל,
ישיבתו  זמן מכל יותר קשים שהיו התבטא עליהם – שעות ג' עוד

א). לח, א. כט, ח"א (לקו"ד האסורים בבית
ב.19) ס, ישעי'
(20.116 ע' ריש תש"ד סה"ש
אורייתא.21) ערך ד) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה
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נמצא" הוא בזוהר 22שם שכתוב וכמו הגאולה, ענין את בפועל בעולם וימשיך יפעל הוא ולכן "מה 23,
עלמא". וקיים באורייתא עסיק נש בר כך עלמא, וברא באורייתא אסתכל קודשאֿבריךֿהוא

שלו, הפרטית הגאולה עם המשיח, בימות השלימה הגאולה את מקשר האמצעי שאדמו"ר ובפרט
בתפילה  יום כל פעמים שלוש שאומר מזה כדמוכח ויום, יום כל יהודי כל אצל שישנה הגאולה ועם

ישראל". "גואל

בתניא  שכתוב ברוך 24וכמו מברכין שאנו כמו מיד, נגאלים היינו וחוטאים, חוזרים היינו לא ש"אילו
ישראל". גואל ה' אתה

העיקר"‰ הוא "המעשה בפועל, למעשה ובנוגע - האמור מכל המורם .25:

ויום  הולדתו יום לאחרי בא שזה ובפרט האמצעי, אדמו"ר של גאולתו יום - זה זכאי יום לנצל יש
להוס  - שלו וקדושה.ההילולא טוב עניני בכל פה

הכל" הוא ש"הנשיא הדור 26ומכיון אנשי לכל מעניניו משפיע שהנשיא השפעה 27- יש זה ביום הרי -
האמורים. הענינים לכל מהנשיא מיוחדת ונתינתֿכח

הגאולה. בעל של תורתו בלימוד ולהוסיף להמשיך טובות החלטות קבלת - ובמיוחד כולל

המשנה  לשון עלֿדרך ובמהירות בזריזות זה שכל ולנצל 28וכמובן ולחטוף למצוה", רץ rbx"הוי lk
rbxe.אלו לענינים - היום כל במשך

Â- ה' לעבודת היום את לנצל ההדגשה מהי - בטענה בא הוא ה"קלוגינקער" של שכדרכו אלא, .
שנה" ועשרים מאה ימיו "והיו שבהם 29והרי ועד כסלו, יו"ד בעניני לעסוק יוכל גם הוא הבאות ובשנים ,

השלימות? ובתכלית שלפניֿזה, בשנים שהחסיר מה להשלים יוכל הוא

און  ("קליגער יותר ומבין יותר, חכם נהיה הוא לשנה שמשנה שמכיון אלא עוד ולא
- זה על (ונוסף זו בשנה מהעבודה יותר נעלית תהיה הבאה בשנה עבודתו הרי - פארשטאנדיקער")

הקודמות)? בשנים שהחסיר מה את להשלים איך גם ידע "קליגער", שיהיה שמכיון

עבידתיה" עביד ויומא יומא "כל המענה: בא זה על משלו 30הנה מיוחדת עבודה יש ויום יום לכל ,
את  יחסיר אם ולכן מיוחדת, עבודה יש ורגע רגע לכל - עבידתיה" "עביד ורגע רגע כל מזו, ויתירה -
- הזה הרגע של או היום  של  ה"עבידתיה" את הרי - אחד רגע של אפילו זו, בשנה כסלו יו"ד עבודת

החסיר. הוא

מוסר  בספרי דמיו 31וכמובא איבוד והרי - ימיו איבוד על דואג אדם ואין דמיו, איבוד על דואג אדם :
חוזרין. אינן ימיו ואיבוד חוזרין,

Ê היו עבודת את מבצע אינו כשהאדם - מזה ויתירה של . ה"עבידתיה" את שמחסיר רק לא הרי ם,
כולה  הבריאה כללות של ביותר כללי ענין גם מחסר הוא מזה, יתירה אלא אחד, .32יום
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וש"נ.22) סל"ח. הוספות כש"ט
רע"ב.23) קסא, ח"ב
פי"א.24) אגה"ת
מי"ז.25) פ"א אבות
כא.26) כא, חוקת פירש"י
שנשיאותו 27) כשם – שלאח"ז לדורות וכן – דורו לאנשי

ובא  השמש ש"וזרח אע"פ כי כולם, הדורות כל על נמשכת
מתבטלת, הקודם הנשיא נשיאות אין הרי ה), א, (קהלת השמש"

ובתוקפה, בקיומה נשארת dfכ"א lre(זה של בסיוע – (דהיינו
שלאחריו. הנשיא ובונה מוסיף

מ"ב.28) פ"ד אבות
ג.29) ו, בראשית
רע"ב.30) צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א זהר

א.31) יו"ד, המהר"ל) (לאחי החיים ספר ראה
שעניני 32) עלמא", וברא באורייתא ד"אסתכל הכלל וע"פ

ופרט  פרט (שבכל זה שענין לבאר יש – בתורה מקורם העולם
בתורה: גם ישנו הכלל) משתקף

כפי  אחת בנקודת נמצאת כולה התורה כל – לראש לכל
סדרי  ששה על 'הדרן וראה ב. ג, (חגיגה אחד מרועה ניתנה שהיא
דאנכי, א' אות של בקוצו ומרומזת סכ"ו), תשמ"ח) (קה"ת משנה'
דאנכי, המילה בכללות דאנכי, א' באות ומתפשטת: יורדת ולאח"ז
ובאה  שיורדת ועד עשה"ד, בכללות הראשון, הדיבור בכללות
שתלמיד  מה – שבפרט פרט ועד פרטים, ופרטי פרטים בריבוי
ופרט  פרט בכל לאידך, אמנם הדורות. כל בסוף לחדש עתיד  ותיק
א), קה, (שבת יהבית" כתבית נפשי ד"אנא הנקודה משתקפת

אחד". "מרועה ניתנה שכולה
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ובהקדמה: - בזה והענין

שבמשך 33כתיב  המאורעות כל כולל - כולו העולם עניני שכל דהיינו בלבם", נתן העולם את "גם
ויהודי  יהודי כל של וחייו בלבו "בלבם", הם משתקפים "נתן", - עלמא" דהוי שנין אלפי "שית .34כל

משתקפת  היא מכלֿמקום ביותר, גדולה היא שהשמש היות עם מהשמש: משל עלֿפי יובן והענין
של  בחייו משתקפת כולה הבריאה כל כללות - בנידוןֿדידן הדבר וכן שבים. קטנה אחת בטיפה (גם)

אחד. יהודי

מכיון  האדם, מחיי שנה בכל גם) אלא האדם, חיי בכל רק (לא משתקפת הבריאה כל - מזו ויתירה
שינוי  מלשון "שנה" נקראת היא זה שם ועל האדם, חיי כל את בתוכה כוללת שנה את 35שכל בה שיש ,

משתקפת  ושנה שנה בכל כמוֿכן הבריאה, כל משתקפת חייו שבכל כשם ולכן האדם, של השינויים כל
הבריאה. כל

האדם: חיי כללות עלֿדרך הוא יום שכל מפני - כולה הבריאה כל משתקפת יום בכל שאפילו ועד
לפעלו  אדם "יצא שבו הזמן והוא נשמתי", בי שהחזרת אני.. "מודה אז אומר משנתו, בקומו בבוקר

בשכבו 36ולעבודתו" ובערב ה'). לעבודת ויוצא נשמתו, מקבל (שבו אדם "לידת" בדוגמת זה הרי -
רוחי" אפקיד "בידך אומר שאז ולעבודתו37לישון, לפעלו אדם "יצא עבודתו, מסיים שבו הזמן זהו ,icr

axr(בעולם ה' עבודת את וגומר נשמתו את מחזיר (שבו ועשרים מאה שלאחרי הזמן דוגמת זה הרי - "38.

כל  לכללות השייך ענין גם עבידתיה"), ("עביד שבו הפרטי לענין בנוסף יש ויום יום שכל נמצא,
כולה. הבריאה

הפרטית העבודה את שמחסר רק לא הרי - היום עבודתו את ממלא כשאינו אחד,ואםֿכן יום של
אחד). ביום משתקפת (שהיא הבריאה בכללות פוגם הוא - מזו יתירה אלא

עלֿפי  שלאחריֿזה), ברגע גם לעבוד שיכול (אף הזה הרגע של העבודה במעלת עוד להוסיף ויש
הבריאה  התהוות בענין הבעלֿשםֿטוב ואפס 39תורת מאין הבריאה התהוות חידוש נעשה ורגע רגע בכל :

לקיום  זה שברגע העולם את גם לנצל עליו הבא, ברגע תורהֿומצוות שיקיים שאף מובן ולכן המוחלט,
תורהֿומצוות.

Á שבמשך מאחר זה, כל עם אך בעבודתי, מחסר  אני עתה איןֿהכיֿנמי, לטעון: יכול שהוא ואף .
השלימות  בתכלית החסר את ולתקן להשלים כיצד אדע ("קליגער"), יותר חכם אהיה ?40הזמן

העבודה  את שימלא היינו, עצמו", את "שיפקיע הבא הזמן של דיו לכלֿלראש זה: על המענה הנה
שלפניו... הימים של העבודה את גם עליו להעמיס לא להשתדל שיש ובוודאי - בעצמו ממנו שנדרשת

המשנה  דברי ידועים - תשובה".41ועוד לעשות בידו מספיקין אין ואשוב, אחטא "האומר

Ë משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה נזכה האמורים, הענינים בכל הוספה שעלֿידי ויהיֿרצון .
ממש. ומיד תיכף טפחים, מעשרה למטה בפשטות, צדקנו

הרמב"ם  פסקֿדין עלֿפי וכן 42ובפרט חייב, וחציו זכאי חציו כאילו עצמו שיראה אדם כל ש"צריך
עצמותי  "כל של ובאופן בדיבור, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה [במחשבה, אחת מצוה עשה כו', העולם כל
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רע"ב.33) ה, במדבר לקו"ת ב. קצה, זח"א וראה יא. ג, קהלת
אדם 34) קרויין "(אתם הם שבנ"י מכיון כי – ע"ז והטעם

שאותם  הענינים כל משתקף שבהם מובן לעליון", אדמה ע"ש)
העליון. ברא

סע"ב.35) שלח, מקץ אוה"ת פי"ט. ח"ד הקודש עבודת
כג.36) קד, תהלים
ו.37) לא, שם

ואילך.38) 200 ע' אידיש סה"מ ראה
בתחילתו.39) שעהיוה"א
(40" שנקרא על lraובפרט הבית' 'בעל הוא כי – תשובה"

הקצה  אל הקצה מן ולהפכו העבר את לתקן שביכולתו התשובה,
לנהורא". חשוכא "אתהפכא

ב.41) פה, יומא
ה"ד.42) פ"ג תשובה הל'
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ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 43תאמרנה'" המשיח), ימות יהיו כיצד לידו, שיושבים ליהודים ("תאמרנה"
והצלה", תשועה ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו העולם ואת עצמו את הכריע הרי במעשה],

ממש. ממש זה וברגע זה ובמקום

***

È שהולכת תקנה הרמב"ם, בשיעור גם ענין לבאר יש היומי, החומש בשיעור האמור על נוסף .
ליום. פרקים שלושה של המסלול ולפי ומתקבלת,

שנאמר  ישראל, לעניי להלוות "מצותֿעשה הרמב"ם: כותב ולוה, מלוה הלכות תלוה 44בריש כסף אם
עמך". העני את עמי, את

מובן: אינו ולכאורה

בגמרא  העני 45מפורש את להקדים שיש (אלא לעשירים" בין לעניים בין (היא) חסדים ש"גמילות
קודם" עני ועשיר, "עני - תלמודֿלומר 46תחילה מנין, עשיר עני, אלא לי "אין דקרא: מיתורא כדילפינן ,(

עמי" "47את בתיבת שמרומז מזה, ויתירה ,iprd"שעה "לפי עני - עצמה שאז 48" להלואה שזקוק בשעה ,
להלוות "מצותֿעשה הרמב"ם כתב ומדוע ל"עני"), דוקא?iiprlנחשב ישראל

מפרשים  אמנם "להלוות49[מצינו שבכתבו "לפי iiprlשמבארים עניים גם הרמב"ם כולל ישראל",
"בלשון חיבורו כתב שהרמב"ם מכיון אבל, (כנ"ל). להלוואה שזקוקים עשירים זה dxexaשעה", הרי ,"

בשם  לקרותם להלוואה, הזקוקים לעשירים גם רומז ישראל" "לעניי שבלשון לומר גדול הכי דוחק
"עניים"].

בארוכה  אחר במקום שנתבאר (כמו בזה ב'ספר 50והביאור שכותב לשיטתו אזיל שהרמב"ם - (
מריבוי 51המצוות' או בהם נדרשת שהתורה מדות מי"ג חכמים שלמדו מה כל המצוות במנין למנות שאין

פירש  (אלאֿאםֿכן סופרים מדברי דחשיב הכתוב דקרא, שלשון ומכיון התורה), מן הוא זה שדין בעצמם ו
"את המפורשת iprdהוא - התורה" מן שה"מצותֿעשה ברורה") ("בלשון הרמב"ם כותב לכן עמך",

"להלוות היא, - המצוות במנין ונמנית (אתiiprlבכתוב שלא iprdישראל" לעשיר, ההלוואה חיוב כי ,("
עמי") ("את דקרא מיתורא נלמד אלא בכתוב המפורש 52נתפרש דבר התורה", מן "מצותֿעשה בכלל אינו ,
סופרים'. מ'דברי אלא המצוות, במנין ונמנה בכתוב

‡È(לעשיר גם להלוות צריך לפועל (שהרי ולעשיר לעני ההלוואה בין לפועל וה'נפקאֿמינה' .53:

לומר  סברא יש הרי - למי קודם מי שאלה, לפניו ומתעוררת - הלוואה לבקש ועשיר עני באים כאשר
יש  ולכן גדול, בזיון זהו אצלו וממילא הלוואות, לבקש רגיל אינו שהעשיר משום לעני, קודם שהעשיר 

העני. לפני לו ולתת עליו לחוס

"שזה  צדקה: על גמילותֿחסדים מצות למעלת בנוגע ההלכה, בהמשך עצמו הרמב"ם אומר זו [וסברא
המצוות' ב'ספר הרמב"ם כתב וכן זו", למדה הגיע לא עדיין וזה לשאול, נצרך וגלה 54כבר שנתבזה "מי

ענינו  יתגלה שלא עד להעזר, שירצה המכוסה כמו (מצבו) עניניו צרת אין האנשים, מידי לשאול פניו
יתבזה"]. ולא
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יו"ד.43) לה, תהלים
כד.44) כב, משפטים
ב.45) מט, סוכה
עה"פ.46) ופירש"י מכילתא רע"א. עא, ב"מ
הלואה.47) הל' ריש חו"מ אדה"ז שו"ע
שם.48) אדה"ז שו"ע רסצ"ז. חו"מ טושו"ע ראה
קצז.49) מ"ע ספהמ"צ על הלוי יד לעם, רמב"ם
וש"נ.50) ואילך). 508 (ע' סקע"גֿד ח"ב מלכות יין ס'

ב.51) שורש
להלואה 52) הזקוק עשיר כולל ש"עני" הפירוש גם כולל

זה שאין מכיון – לעני נחשב שעה הכתוב zehytשבאותה לשון
כפשוטו.iprd"את עני ,"

על 53) קרבן להבאת בנוגע – הפשוטה הנפק"מ על נוסף
והנפק"מ  לעשיר). (הלוואה מד"ס במצוה שאינו מ"ע, ביטול

ביהמ"ק. לנו שאין הגלות לזמן בנוגע גם היא שבפנים
קפז.54) מ"ק
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והמצוה  התורה, מן מצותֿעשה היא לעני להלוות שהמצוה מכיון לעשיר, קודם העני ומכלֿמקום
סופרים'. מ'דברי למצוה קודמת התורה מן שמצותֿעשה ופשוט סופרים', מ'דברי היא לעשיר להלוות

·È הרמב"ם וכדברי לקונו, האדם בעבודת הוראה גם יש זה בענין והנה, אינן 55. התורה דיני ש"רוב
המעשים". כל וליישר הדעות לתקן . . אלא

גמילותֿחסדים: מצות מעלת גודל לבאר ובהקדים

עם  ומתחבר מתאחד הוא המצוה, את מקיים שהאדם שעלֿידי הוא, המצוות כל של ענינן דהנה,
החסידות  בתורת בארוכה וכמבואר המצוות. מצוה של 56הקב"ה, - וחיבור צוותא מלשון היא ש"מצוה" ְֶַ

הקב"ה. עם המצוה, המקיים האדם

"אם  ניתנה"), בפירושה ו"תורה (במדרש, בתורה במפורש הדבר כתוב חסדים, גמילות במצות אמנם
(בחיריק)" עמי אתה תלוה, כסף אם הקב"ה: אמר עמי", את תלוה ובגלוי 57כסף בפירוש שכתוב היינו, , ִִ

הקב"ה. עם (מאוחד) נהיה הוא גמילותֿחסדים, מצות מקיים שהאדם שעלֿידיֿזה

לעניים, רק אינה חסדים), גמילות (לתת זו מהלכה הנלמדת הדעות" "לתקן ההוראה לעניננו: ובנוגע
ההוראה  הרי לעשיר, להלוות (מדאורייתא) ההלכה מצד מחוייב האדם שאין ולמרות לעשירים, גם אלא
נחשב  - להלוואה וצריך זקוק שהעשיר השעה באותה כי - לעשיר גם להלוות היא זו מהלכה הנלמדת

לעני  כנ"ל.58הוא ,

.‚È:הענין וביאור

עני  ולא עשיר של ומצב במעמד הוא התורה עלֿפי גם (א) אם אף הרי הלוואה, מבקש יהודי כאשר
זוז  ממאתיים יותר לו יש לו 59(כי יש לזה (כי בהם מוכרח שהאדם ענינים עבור הלוואתו אין (ב) וכן ,(

מותרות, בדרךֿכלל שנקראים דברים לצורך כיֿאם מספיק), כבר

עלֿפי  הרי בזה), וכיוצא ייחוסו מצד שתהיה, סיבה (מאיזו לזה רגיל שהאדם מכיון מכלֿמקום,
הכי  והרחבה רב שפע מגיע יהודי לכל בעצם, שהרי "מותרות"), (ולא "צרכיו" אצלו נקרא זה התורה

ומרגליות" טובות ואבנים זהב דינרי אלפים "אלף בשעתו"60גדולה שלמה "כסעודת ועד שהוא 61, מפני
ולאה  רחל רבקה שרה ובת ויעקב, יצחק אברהם של .62בנו

טיפש  גודל מצד רק כסף צריך הוא אם אפילו מזו: ללמוד [ויתירה הדעת מנוחת לו אין כי - ותו
טובות  ואבנים זהב דינרי אלפים "אלף לו שאין זמן כל המעיינות, בהפצת ולעסוק מצוות ולקיים תורה
הנפש, מנוחת רוחניות, גשמיות, בכסף... תלוי שהכל חושב שהוא כזה טיפש שהוא מפני - ומרגליות"

- והיהדות המעיינות בהפצת להצלחה הכשרון הגוף, מנוחת

קאמר" וחכם "טיפש אך) קאמר", לא ורשע ("צדיק שהרי טיפש, אותו ברא שהקב"ה מכיון ,63הרי
מובן  הנה "צרכי", הוא הכסף ריבוי הרי כך, שנבראתי מכיון ואני שבראני"... לאומן "לך הוא: טוען

[- ולכן כזה, אדם של בדעת" ה"עניות על הרחמנות גודל
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בסופן.55) תמורה הל'
ובכ"מ.56) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת
ספל"א.57) שמו"ר
לו 58) יש כסף כמה חשבון עושה הי' לא לעצמו שהוא כשם

האפשרי. בהקדם לו החסר כל את לקבל משתדל הי' אלא -
הי"ג.59) פ"ט עניים מתנות הל' רמב"ם מ"ח. פ"ח פאה ראה
פעם 60) ונת' ה"ט. פ"ו אבות במסכת במשנה יוסי ר' לשון

לתלמידו  מתאים לא שלכאורה ,(230 ע' אבות לפרקי (ביאורים
נותן  אתה "אם שאפילו כזו, בצורה שיתגאה אבינו אברהם של
אלא  דר איני שבעולם, ומרגליות טובות ואבנים וזהב כסף כל לי

הצדקה  מצות לקיים שיוכל כדי שזה אלא – תורה" במקום
ועיי"ש. בהידור.

אתה 61) אם אפילו כו' הפועלים את השוכר רפ"ז: ב"מ ראה
עמהן, חובתך ידי יצאת לא בשעתו, שלמה כסעודת להם עושה

כו'. ויעקב יצחק אברהם בני שהן
בכל 62) כי בתומ"צ , ומצבו מעמדו מהו נפק"מ שום בזה ואין

אע"פ  ונשים) (אנשים "ישראל - ) ישראל נקרא הוא הרי מצב
כו', אברהם של ובנו רע"א)), מד, (סנהדרין הוא" ישראל שחטא,

הכל. יורש מצב) (בכל מצ"ע הבן והרי – כו'. שרה ובת
פ"א.63) תניא ב. טז, נדה ראה
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(עלֿכלֿפנים  עני של הגדרה לו יש וממילא כ"צרכיו", נחשב זה הרי לו, חסר שזה מרגיש שהוא מכיון
פנים  בסבר וכמובן כזה, ליהודי גם להלוות שיש זו מהלכה הנלמדת וההוראה - המצב) לאותו בנוגע

.64יפות 

„È."צרכיו" נחשבים כו' הרחבה של ענינים גם יהודי שאצל - לדבר הראיות .

הכל  ליטול צריך שהוא [אלא זוזים אלפי גם מהצדקה ליטול יכול - הצדקה מן המתפרנס עני א)
מהצדקה] ליטול יכול לא זוז, ממאתיים יותר לו שיהיה מיד כן, לא שאם אחת, .59בבת

שהעני רק (לא מזו ויתירה והוא):lekiב) רב, שפע לו ליתן שמוכרחים אופן יש אלא מהצדקה, ליטול
לו  לתת צריכים - עני ונהיה לפניו", רצים איש ש"חמישים ועד גדולה, בהרחבה לחיות הרגיל אדם

לפניו" רצים איש "חמישים כולל ההרחבה, עניני את !65מהצדקה

בגמרא  מסופר מאות 66ג) ארבע בעלה מנכסי חכמים לה שפסקו גוריון, בן נקדימון של בתו אודות
לה  ענו והם לבנותיכם", תפסקו "כך ואמרה שהוסיפה אלא עוד ולא אחד! יום של לבשמים זהובים

!67"אמן"

להם"ד  צריך שהוא צרכיו ושואל מתחנן אדם "שיהא שענינה תפילה של למצותֿעשה בנוגע (68-
הרחבה! עניני של צרכים על גם - ומלכות ובשם להתפלל מצוה והרי

חיצוניים  ענינים רק אינם הרי לזה, נתרגל אם - הרחבה עניני גם יהודי, שאצל - מוכח זה ומכל
לו  ליתן יש - כזו הלוואה שרוצה אדם גם ולכן ממש. "צרכיו" כיֿאם בזה, וכיוצא מותרות .69אצלו,

ÂË כנגד "מדה להם הקב"ה עושה וגמילותֿחסדים, צדקה בנתינת מוסיפים שיהודים ועלֿידיֿזה .
התורה.70מדה" בידיעת בדעת, עשירות וכן וזהב, כסף כפשוטו עשירות בגשמיות, גדולה הרחבה ונותן

הנותן" יד הישג "לפי היא שצדקה הזהב"71ומכיון ולי הכסף "לי אשר - שהקב"ה מובן נותן 72, ,
כפשוטו. וזהב כסף ריבוי

הגאולה" את שמקרבת צדקה "גדולה הנה בצדקה, שמוסיפים עלֿידיֿזה – את 73ועוד ו"מזרזת ,
הגאולה".

אתם"" וזהבם ו"כספם והשלימה, האמיתית גאולה - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 74ובפשטות בגשמיות,
הרוחני. וזהבם" "כספם

השנה  מרשית בה, אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקודש, לארץ שחוזרים איך בשר בעיני ורואים
שנה" אחרית יחדיו"75ועד לה שחוברה "עיר הקודש, עיר לירושלים - גופא ושם ולבית 76, הקודש, ולהר ,

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש קודשֿהקדשים.77המקדש, עניני ככל בזהב מצופה שהיה - ולקודשֿהקדשים ,

ובבנותינו  בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו - העם שלימות  גדול 78ומתוך "קהל "הקהל", של ובאופן ,
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רצויים 64) הבלתי הענינים כל אצלו יתבטלו ועי"ז
כפי' – דדקות בדקות אפי' וגופו, נפשו מנוחת את שמבלבלים

בשלום. פדה עה"פ האמצעי אדמו"ר
ה"ג.65) פ"ז ענים מתנות הל' רמב"ם ב. סז, כתובות ראה
ב.66) סו, כתובות
והנהגות 67) סיפורים לספר הגמרא דרך שאין פשוט וגם מובן

– והוא והוראה. לימוד גם בזה יש אלא – בעלמא משונות
"צרכיו". בגדר נהי' זה הרי למשהו, נתרגל אדם שכאשר

ה"ב.68) פ"א תפלה הל' רמב"ם
אדמו"ר 69) מו"ח כ"ק דורנו, נשיא מסיפור ולהעיר

של  דרכו אודות מד) ע' ח"ב "התמים" ראה – (בזכרונתיו
הגשמית  בטובתם השתדל בד"ת שהתגלה קודם שעוד הבעש"ט
מופתים, ע"י גם – וכיו"ב בפרנסה פשוטים, לאנשים גם בנ"י של

תורה  ואמר שנתגלה לאחרי וגם תומ"צ, בעניני עוררם ואח"כ
ליהודים  גשמיות בטובת היו בשופי עסקיו הרי תלמידים ולימד

אחריהם). ולזרעם בניהם ולבני לבניהם גם (וע"י שבדורו
ואילך.70) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
ר"ס 71) יו"ד טושו"ע רפ"ז. עניים מתנות הל' רמב"ם ראה

רמט.
בסופה.72) קידושין מ"ט. פ"ו אבות וראה ח. ב, חגי
ב).73) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
ט.74) ס, ישעי'
יב.75) יא, עקב
ג.76) קכב, תהלים
יז.77) טו, בשלח
ט.78) יו"ד, בא
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הנה" שבטי 79ישובו "יחד אלא בגלות, ישאר לא גדול, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה קטן, יהודי ששום ,
והטף"80ישראל" והנשים "האנשים והשלימה.81, האמיתית בגאולה יגאלּו ,ֲִָ

גבולך" את אלקיך ה' "ירחיב - הארץ ושלימות התורה, שלימות שלושת 82ומתוך בכל והרחבה ,
יחד. הענינים כל באים - חדא וברגעא חדא בשעתא - בזמן הרחבה וכן השלימויות,

ומתוך  שבהם, החומריות כל ביטול ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הגשמיים, הענינים כל של שלימות ומתוך
לבב. וטוב שמחה

***

ÊË שלאחרי בדרושיו, צדק' ה'צמח של (כדרכו בקיצור למסקנא באים הדיבור, אריכות לאחרי כרגיל, .
"קיצור"). כתב כו', ומראיֿמקומות הגהות עם הביאור אריכות

חיים" אלקים דברי ואלו ו"אלו השקלאֿוטריא, אריכות כל לאחרי - בקיצור 83ובנידוןֿדידן המסקנא ,
מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול העיקר".84היא הוא ו"המעשה בפועל המעשה ,

ז"ל  חכמינו כדרשת וגמילותֿחסדים, עבודה תורה הקווים שלושת גופא, "פדה 85ובמעשה הפסוק על
עם  ומתפלל ובגמילותֿחסדים בתורה העוסק "כל הגאולה): דרושי של (הדיבורֿהמתחיל בשלום"

הגאולה'. 'בעל בדרושי וכמבואר כו'", ולבני לי פדאני כאילו עליו אני מעלה הציבור,

המשולש" ב"חוט והתחזקות להוספה טובות החלטות לקבל הזמן עכשיו -86ולכן הקווים שלושת ,
זה, כל ועלֿידי ממש. בפועל לקיום יבואו טובות שמהחלטות - והעיקר וגמילותֿחסדים. עבודה תורה

האדם" זה קטן וב"עולם בכלל בעולם וחוזק כח העולם 87מוסיפים דברים שלשה "על המשנה כדברי ,
קיים"88עומד" ו"העולם ,89.

ּוּתׂשמח, ּתׂשמח - השנה כסימן שמחה, א) זו: בשנה במיוחד השייכים הענינים על בנוסף זה ְְִַַַוכל
ויתר  שאת ביתר  והתחזקות הוספה ב) לבב. וטוב בשמחה יהיו הקווים בשלושת העבודה שכללות והיינו

שלפניֿזה. בהתוועדויות בארוכה כמדובר ב"הקהל" הפעולות בכללות עוז

ÊÈ:הקווים לשלושת בנוגע יותר ובפרטיות .

dxez:

גרמא  שהזמן בענינים גרמא 90לימוד שהזמן לענינים קדימה דין יש הלכה עלֿפי גם שהרי הלכות 91, ,
בחג  הגאולה.92חג בחג הגאולה חג הלכות ,

(דיבורֿהמתחיל  הגאולה עם הקשורים בדרושים ובמיוחד הגאולה', 'בעל בתורת לימוד - ובנידוןֿדידן
שידפיסום  וצוה לדפוס, המאמרים את הכין עצמו הגאולה' ש'בעל ובפרט גו'). נפשי" בשלום "פדה

בפועל.

ÁÈ חדש ספר שהודפס מכיון הגאולה' 'בעל של מתורתו ללמוד יותר קל אלו שבימים ובפרט .93
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ז.79) לא, ירמי'
ה.80) לג, ברכה
יב.81) לא, וילך
ח.82) יט, שופטים
וש"נ.83) ב. יג, עירובין
וש"נ.84) ב. מ, קידושין
א.85) ח, ברכות
של 86) ענינה ע"ד הענינים. ג' את בתוכו הכולל – אחד חוט

(כולל  ישראל בני כל את ומאחדים שמקהילים "הקהל", - זו שנה
אחד", ל"קהל גדול" "קהל יב)) לא, (וילך בשעריך " אשר "הגר

ישראל". שבטי "יחד

קא,87) ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא
ועוד. א).

מ"ב.88) פ"א אבות
מי"ח.89) שם
ניתנו 90) המצוות וכל אחת", "תורה התורה שכל אע"פ

אחד". "מרועה
ה"ח.91) פ"ד ת"ת הל' רמב"ם ספ"ז. סנהדרין תוספתא ראה

סק"ה. שם ובט"ז סי"ד סרמ"ו יו"ד טושו"ע
ר"ס 92) או"ח ואדה"ז טושו"ע וש"נ. סע"א. ו, פסחים ראה

תכט.
ח"ד.93) במדבר ע"ס האמצעי אדמו"ר מאמרי
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כחדשים" בעיניך יהיו יום "בכל להיות צריכה התורה שכל מכיון ולכן, "חדשים"94- ועד ממש 95,
- עכשיו שנדפסו דרושים יש בפועל כי קל, הדבר בנידוןֿדידן הרי הדמיון), כ"ף (בלי

מיד  הרי הענינים, ומכל הסדרות מכל כלול שהספר מכיון הנה - פרשתנו על דרושים שאין ואף
וראו" "טעמו קל, בעיון הספר את (הלכות 96כשיפתח הרמב"ם ושיעור השבוע, פרשת מעניני ימצא -

כנ"ל. האמצעי, אדמו"ר של כענינו הנהר" "רחובות של ובאופן ולוה), מלוה

בדו  נדפס זה בהתגלות וספר רחב שטח ניתן זה בדורנו דוקא פעמים, כמה כמדובר כי - דוקא רנו
המעיינות. והפצת

הידוע  מהסיפור שנחלה,97ולהעיר לבןֿמלך משל עלֿידי החסידות תורת על קטרוג ביטל הזקן שרבינו
ויופי  יוקר כל תלוי ובה המלך, שבכתר ביותר היקרה האבן את לקחת אלא למחלתו, מזור מצאו ולא
טיפה  תיכנס שכוליֿהאיֿואולי כדי המלך, בן של שפתיו על ולשפוך במים, ולערבה ולשחקה המלך, כתר

חייו. את ותציל לפיו, אחת

הקב"ה  המלכים מלכי מלך של יחידו בנו לבןֿמלך, דומה הוא יהודי שכל - הוא ובראות 98והנמשל ,
- קטנים לפירורים התורה, פנימיות - היקרה האבן את שישחקו הוא מצוה ישראל, בני מצב את המלך

בתמיה" - דרא "אכשור אשר בדור (ובפרט ואחד אחד כל של והבנתו שכלו ללמוד 99לפי שיוכל כדי ,(
בתניא  בארוכה (כמבואר שכלו עם נפלא ביחוד זה עם ולהתאחד ולהבין ).100זאת

באחד  וללמוד ספר, לשאול) (או לקחת יש הדיבור, אריכות כל לאחרי - ובפשטות לפועל, ובנוגע
משובח. זה הרי המרבה וכל שבספר, מהדרושים

הזולת  על השפעה של בפועל מעשה - ל"ללמד" באים תורה, "ללמוד" עצמו של בפועל ומהמעשה
חברו  על והשפעה התורה, דברי קיום ולעשות" "לשמור - כפשוטו בפועל למעשה ועד תורה, שילמד

יקיים. הוא שגם

ËÈ.dwcv:

ואחת  אחד לכל צדקה לתת שיש א) ברמב"ם: היומי מהשיעור ההוראה יבֿיג) (סעיפים לעיל כאמור
אלא  זוז, מאתיים עד רק לא הנתינה ב) הוא), עני ההוא במצב כי גמילותֿחסדים, המבקש לעשיר (גם
נותנים  שכאשר - לעיל (וכאמור שבעולם" ומרגליות טובות ואבנים וזהב כסף "כל תועפות, הון

הצדקה). מכספי אפילו כזה סכום לתת אפשר הרי בבתֿאחת,

יפות. פנים ובסבר לבב, וטוב בשמחה להיות צריכה שהנתינה וכפשוט

נפשו, את ומחיים צדקה לעני שנותנים העני"ועלֿידיֿזה נפש (כענין 101"החיית אותו ומשמחים ,
מהם  נשאר שלא עד ובניֿביתו, עצמו של הפרנסה וטרדות דאגות כל ממנו ומסירים "תשמח"), – השנה

המדרש  לשון עלֿדרך רושם, -102אפילו המים פני שעל האחרונה דם טיפת ביטול

בגשמיות  המצטרך כל והרחבה, הקדושה הפתוחה המלאה מידו הקב"ה, של ברכותיו את לקבל זוכים
יחד  גם וברוחניות ובגשמיות ובגשמיות, וברוחניות אשר 103וברוחניות, הקב"ה, - הנותן יד הישג ולפי ,

הזהב". ולי הכסף "לי
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ס"ב.94) סא סימן או"ח אדה"ז שו"ע
טז.95) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו עה"ת פירש"י
ע'96) ריש חי"א לקו"ש וראה ט. לד, תהלים – הכתוב ל'

.330
ע'97) ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק מט. ע' ח"ב "התמים"

ועוד. ואילך. שכו

וש"נ.98) סקל"ג. הוספות כש"ט ראה
וש"נ.99) ב. לט, יבמות

ה.100) פרק ריש
טו.101) משפטים תנחומא ראה
ג.102) פכ"ד, ויק"ר
(103.86 הערה לעיל וראה אחדות.
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.Îdlitz - dcear:

כי  בציבור, תפילה על מיוחדת הדגשה דהיינו הציבור" עם "המתפלל הנ"ל חז"ל במאמר כמודגש
מלך" הדרת עם .104"ברוב

לא  שבקדושה דבר כל ישראל, בני בתוך ש"ונקדשתי שאףֿעלֿפי הציבור, תפילת בענין להוסיף ויש
מעשרה" פחות הנעלית 105יהא לדרגה ועד עשרה, מתפילת נעלית מעשרה, למעלה תפילת מכלֿמקום ,

ישראל. ריבוא ששים - הציבור שבתפילת

הענין: וביאור

הרזים" "חכם מברך שבישראל ריבוא ששים ריבוא 106הרואה ששים מצטרפים שכאשר - הדבר וטעם .
מיוחד. עילוי בהם יש ישראל,

מעשרה  שלמעלה ומכיון זה. עילוי בהם יש שאז ישראל, ריבוא ששים תפילת מעלת מובנת ועלֿפיֿזה
זו. מעלה של והשגה להבנה יותר קרובים מעשרה למעלה לכן עשרה, מאשר יותר ריבוא, לששים קרוב

התפילה: עבודת היא - כסלו ליו"ד במיוחד השייך - העבודה בקו נוספת הדגשה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק (שסיפר הגאולה' 'בעל אודות הסיפור וזע 107ידוע נע היה לא התפילה שבשעת ,(
שלו. השטריימל מקצה זיעה נטפה תפילתו, עוצם מרוב - זה עם וביחד מאומה,

ביגיעה  תהיה שעבודתו התפילה, בעבודת להתעסק שיש כמה עד לומדים עד ומכאן כלֿכך, רבה
זיעה. תנטוף הגשמי שמגופו

‡Î עלֿידי מהמסובים ואחד אחד לכל ממון של שטרות בחלוקת לסיים דא, כגון בהתוועדויות כרגיל .
כו'. לבו נדבת כפי מדיליה, ובהוספה לצדקה, לתתו עלֿמנת הטנקיסטים,

בוודאי  ואז פעמים, כמה בארוכה כמדובר בגשמיות, הטובות ההחלטות כל את מקשרת הצדקה ונתינת
ממש. בפועל ההחלטות כל יבואו

יחד: אלו קוים שלשה צירוף שבעלֿפה,dxezועלֿידי ומתורה שבכתב מתורה קודם שחזרנו כפי -
ניתנה" בפירושה דורנו.108"תורה נשיא עד ושלאחריו שלפניו והנשיאים הגאולה' 'בעל מדברי וכן ,dlitz

המקדש". בית "שיבנה וניגון כו', אחרונה ברכה עם ביחד הברכות -dwcve אחד לכל שטרות חלוקת -
ואחד.

כהרף  אפילו עיכבן ו"לא ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש השלישי ביתֿהמקדש בנין את יותר עוד ממהרים
"אחישנה"109עין" גדולה, הכי בזריזות "אחישנה".110, בתוך "אחישנה" של באופן

·Î הכוללים עולמות, ארבעה כנגד בבות, ארבע ניגון - ולאחריֿזה ההכנה. ניגון ינגנו הסיום, טרם .
ההשתלשלות  סדר כל "מלכתחילה 111את ולאחריֿזה האמצעי. לאדמו"ר המיוחס שמחה ניגון ולאחריֿזה .

כו'". ביתֿהמקדש ב"שיבנה - ולסיים אריבער".

חישובי  ועל הגלות, על האחרונה הברכה גם תהיה שזו ויהיֿרצון אחרונה, ברכה אמירת ולאחריֿזה
שלפניֿזה). בהתוועדויות (כמדובר כו' הקיצין

עפר" שוכני ורננו ועם 112"והקיצו ההולדת', ו'יום וה'הילולא' הגאולה' 'בעל עם יחד נרקוד ואו ,
דורנו, נשיא עד שלאחריֿזה הנשיאים כל ועם ממלאֿמקומו, שהוא כסלו, די"ט הגאולה' 'בעל אביו,
יחד  ירקדו בגופים נשמות הנה", ישובו גדול "קהל יחד כולם האמת, שבעולם ישראל ובנות בני כל ועם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

וש"נ.104) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי
וש"נ.105) ב. כא, ברכות
א.106) נח, שם
תרצ"ט.107) שמע"צ ליל שיחת
בתחלתה.108) הי"ד לספר הרמב"ם הקדמת

מא.109) יב, בא ופירש"י מכילתא
א.110) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
וש"נ.111) ואילך. רח ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
יט.112) כו, ישעי'
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בימינו  במהרה והשלימה, האמיתית לגאולה יחד כולנו קופצים מיד עין, כהרף אפילו עיכבן ולא לגאולה,
ממש.

***

‚Î האחרונה הברכה לאחר אמר: ואחרֿכך אחרונה, ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק .
מדיליה, ובהוספה לצדקה, לתתו עלֿמנת דולר ואחד אחד לכל הטנקיסטים עלֿידי יחלקו

כו'. הענינים שאר בצירוף זאת למסור עלֿמנת אמם, ושם שמם עם פתק בצירוף מגבית יתנו והרוצים

האמיתית  לגאולה ממש בקרוב נגיע כסלו יו"ד שמגאולת ד), (סעיף לעיל כמדובר אשר ויהיֿרצון
בתוכם. והם עפר", שוכני ורננו "והקיצו צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

לירושלים  - גופא ושם הקדושה, לארצינו צדקנו משיח עם ביחד רוקדים - בגופים נשמות - וכולם
ובקודשֿהקדשים. ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש הקודש ובהר הקודש, עיר

ותשמח, תשמח זו, שנה של כענינה לבב, וטוב שמחה ומתוך

תלוקטו  "ואתם הנה", ישובו גדול "קהל והטף", והנשים האנשים העם, את "הקהל שיהיה והעיקר
ישראל" בית אחד ,113לאחד

שבותך" את אלקיך ה' "ושב שכתוב וכמו יחד, אתו והולך ואחד, אחד לכל עוזר בעצמו ,114והקב"ה
חיים" מלך פני ב"אור שמוסיפים מובן אמיתיים.115וממילא לבב וטוב שמחה ומתוך

ממש. בימינו ובמהרה

לנגן  שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – ל"טנקיסטים" הדולרים וחלוקת אחרונה, ברכה אמירת לאחרי
בשלום". "פדה
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יב.113) כז, ישעי'
ג.114) ל, נצבים

טו.115) טז, משלי

אגרות קודש

 ב"ה,  א' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג חשון בו כותב ע"ד מצב הישיבה, מצטער אני במאד על שאין מתרבה 

ב...  גבולם בתלמידים, והרי אי אפשרי הוא שבהשתדלות המתאימה ובחיפוש במרץ לא יש למצוא 

ובסביבתה תלמידים מקשיבים שיכנסו לישיבתם, וידוע בכ"מ בדרז"ל שאפילו בשביל תינוק אחד יש 

לעשות כו"כ השתדלויות ובפרט בשביל כמה תינוקות, ואין אתנו יודע עד מה וכמסופר בש"ס - יבמות 

ס"ב - כי אינך יודע איזה יוכשר, ובמס' ב"ב צ"א ע"א, חד דמשיתין זריז, ובטח יטכסו עצה כולם יחד 

איך לגשת לעבודת תעמולה בזה והשי"ת יצליחם...

מ"ש במכתבו בענין נתיצת תנור, ששמעו שיש בזה מכתב מכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע, הנה 

מוסג"פ העתק מכתב זה, שנמצא בביכל ע"ש כ"ק אדמו"ר הנ"ל, וכנראה מתוכנו אף ]ש[נדפס משם 

הצמח צדק )בספר צרור החיים ע' ל' - בילגוריי תרע"ג(.

ע"ד צוואת הרי"ח במקום מצוה אם להזהר - יעוין ס' ע' תמרים עין ה' וש"נ.

בברכת הצלחה ופ"ש אנ"ש שי'.



סז

.g"nyz'd elqk h"i zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מו"ח ‡ כ"ק שנהג כפי מהנאספים, ואחד אחד לכל יוםֿטוב" "גוט ברכת - בברכה" "פותחין .
-1אדמו"ר  כסלו י"ט - בנידוןֿדידן ֿ אחתֿכמהֿוכמה ועל יוםֿטוב, עם הקשורה התוועדות של בפתיחה

בארוכה  אחר במקום שנתבאר (כמו החגים" "חג אדמו"ר) מו"ח כ"ק (עלֿידי ).2שנקרא

היא  התורה שפתיחת בכך (וכנרמז התורה עלֿידי נמשכת הקב"ה של ברכתו שעיקר הידוע ועלֿפי
ברכה  ראשֿתיבת – בי"ת מכל 3באות בנו בחר "אשר יום בכל שמברכים ישראל, בני אצל ובפרט - (

עלֿידי  להיות צריכה בברכה הפתיחה שגם מובן, - תורתו" את לנו ונתן אשר] בכך [המתבטא העמים
תורה. דברי אמירת

גרמא  שהזמן לענינים קדימה דין - גופא תורה להלכה 4בעניני שנאמרה 5(כנפסק 'תורה' – ובעניננו ,(
כסלו. י"ט ביום דורנו, נשיא אדמו"ר , מו"ח כ"ק עלֿידי

אחדים  ימים לפני מחדש, זהֿעתה נדפס פרטית שבהשגחה מאמר ישנו - גופא שלו כסלו י"ט ממאמרי
כמה 6ממש  ישנם שבוודאי זאת מלבד הרי - זה קונטרס של הראשונה ההדפסה זו שאין ואףֿעלֿפי .

זוכרים  וגם אותו למדו שכבר אלה גם הנה הקונטרס, של הקודמות ההוצאות את מימיהם ראו שלא וכמה
עוד  המאמר את ללמוד אותם מעורר זה הרי אותו, ומדפיסים חוזרים כאשר הנה הקונטרס, תוכן את

כחדשים" בעיניך יהיו ויום יום ש"בכל הציווי על (נוסף לגמרי חדש באופן שלא 7פעם, איֿאפשר ואזי, ,(
ממש  חדשים ענינים בו שמחדש עד שלמד, בדבר חדשה עמקות לידי ולבוא המאמר, בהבנת יתוסף

דבר" מתוך דבר "מבין בענין וכמאמר 8(כידוע חידוש"9), בלא לביתֿהמדרש .10"איֿאפשר

זה. מאמר באמירת תהיה - תורה בדברי - בברכה" שה"פתיחה הראוי מן ולכן

אדם  "חייב שבכלל (אף בו המדוברים הענינים ותוכן נקודות איזה רק נחזור דציבורא טירחא מפני -
רבו" בלשון הדפסת 11לומר של המטרה (שזוהי בפנים אחרֿכך ילמד ואחד אחד כל אשר ובוודאי ,(

הרב  באותיות ולדייק ומאירות 12המאמר), מחכימות" "אותיות כו'.13,

כו'.·. אושעיא" רבי "אמר דיבורֿהמתחיל מאמר

***

כנרמז ‚ הש"ס, וסיום חלוקת - חסידות) מאמר חזרת על (נוסף כסלו י"ט בחגיגת עיקרי ענין עוד .
הגאולה  בעל כמבואר 14באגרת המחבר, בני עלֿידי התניא לספר אחרֿכך שנספחו הקודש אגרות (מן

לדור  מדור נהגו שכבר כו'", המסכתות לחלק ושנה.. שנה בכל הש"ס "לגמור - התניא) לספר בהקדמתם
השנה  של הש"ס חלוקת על 'סיום' עשיית לאחרי כסלו, י"ט שלו, הגאולה בחג הש"ס חלוקת לסדר

.15שעברה 
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בברכה".1) "פותחין שצ"ל ההודעה מלבד
ועוד.2) ואילך. 436 ע' ח"ה לקו"ש ראה
וש"נ.3) בתחילתו. חט"ו לקו"ש ראה
ענין4) מצד תורה dkxadוכן בעניני לבחור צריכים הרי –

כו'. זה לזמן השייך הברכה וסוג לאופן המתאימים כאלו
ה"ח.5) פ"ד ת"ת הל' רמב"ם ספ"ז. סנהדרין תוספתא ראה

סק"ה. שם ובט"ז סי"ד סרמ"ו יו"ד טושו"ע
א 6) טז, ח"א קונטרסים (מסה"מ חתונה דרושי קונטרס

י"ט  לפני שנה) (באותה שנאמרו המאמרים גם המכיל – ואילך)
כסלו.
ס"ב.7) סא סימן או"ח אדה"ז שו"ע

וש"נ.8) ס"ג. ,11 ע' חל"ד לקו"ש וראה א. יד, חגיגה
סע"א.9) ג, חגיגה

כו'.10) זכאי ביום אותו כשלומדים ובפרט
וש"נ.11) א. מז, ברכות
ועוד.12) .296 ע' תש"ח סה"מ ראה
הל'13) עוז מגדל ב). (קצא, שלו שבועות במס' של"ה ראה

.17 ע' תש"א סה"מ ה"ט. פ"ד אישות
א).14) (קסג, בסופו (קו"א) תניא
כפי 15) התניא, ספר – התורה בפנימיות "סיום" על נוסף

לקראת  ושנה שנה בכל לסיימו אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י שנחלק
כסלו. י"ט
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פעם  בכל לבחור ומשתדלים הש"ס, ממסכתות אחת על "הדרן" לומר זו בהתוועדות נוהגין לכן
" לחיוב בהתאם - אחרת בתורה 16לה"yt`l`מסכתא לחדש ,17.

פעמים  כמה שנתבאר משתדל 18[וכמו ואינו בתורה, לחדש כדי עד כלֿכך בעיון ללמוד בידו שיש שמי
תורה  ביטול בגדר זה הרי .19בזה,

ז"ל  חכמינו ממאמר זה על הראיה מגילה",20כידוע מקרא לשמוע ובאין תלמודֿתורה "מבטלין
וכיצד  התורה, לימוד של ענין הוא קודש) ספרי מכ"ד אחד (שהיא המגילה קריאת הרי - תמוה דלכאורה

" המגילה קריאת שעלֿידי לומר תלמודֿתורה"!?oilhanיתכן

ברבים, המגילה קריאת של ענין הרי ובעמקות, בעיון תורה ללמוד שבידו שמי - בזה הביאורים ואחד
ולחדש  בה להתעמק בציבור המגילה קריאת באמצע להפסיק איֿאפשר (כי ועמקות עיון בה שאין

כו'... תורה].21חידושים ביטול בגדר הוא ,(

" להיות צריך – לה" ד"לאפשא ובאופן בעיון הלימוד - גופא שבזה אלא עוד, ,22בקודש"oilrnולא
ישראל  תפוצות בכל שנתפשט המנהג עלֿפי – ובאים הממשמשים חנוכה ימי (ובלשון 23וכהוראת

והולך"24הרמ"א  ד"מוסיף באופן ולילה לילה בכל חנוכה נרות שמדליקים - פשוט") המנהג ואינו 25"וכן
מן  "מהדרין של באופן המצוה קיום זה היה שאז (אף שלפניו בלילה שהדליק הנרות סכום מספיק

המהדרין").

מסכתות"„ ששים אלו - מלכות המה ["ששים המסכתות ששים כל מבין ס"ג 26. - יותר ובפרטיות ,
בפניֿעצמן,27מסכתות  ובבאֿבתרא) בבאֿמציעא (בבאֿקמא, הבבות משלושת אחת כל מונים כאשר ,

דא, סביל מוחא כל לאו (כי בפניֿעצמה מהן אחת כל על סיום לערוך נהוג ל"סיום", שבנוגע - ובפרט
שהיא  מסכת למצוא יש - מלכות"] "ס"ג מונים שאז אחת), שנה במשך  לעיונא הבבות שלושת כל ללמוד

דיומא. מענינא

ברכות, מסכת על ה"סיום" יהיה - אלו בימים מחדש שנדפס הקונטרס אודות לעיל להמדובר ובהמשך
הפסוק  על הוא האמור בקונטרס הראשון הדרוש אשר לכך שלום 28בהתאם ורב הוי' לימודי בניך "וכל

בגמרא ש"איתא מה ומביא zekxa,בניך", seq בניך וכל שנאמר בעולם, שלום מרבים תלמידיֿחכמים
בוניך". אלא בניך תקרי אל בניך, שלום ורב הוי' למודי

פעם  בכל לשמוע רגיל וה'עולם' בעבר, פעמים כמה ברכות מסכת על "סיום" נערך שכבר ואףֿעלֿפי
כו'. חדשים ענינים להוסיף אפשר גופא, המסכת סיום בביאור הרי - חדש דבר

הפסוק  על ז"ל חכמינו ממאמר אין 26וכמובן האמוראים ומימרות שהלכות - מספר" אין "ועלמות
שה  מפני מספר" "אין שהם הדברים, פירוש שאין וקץ. מספר האמוראים lkdÎjqלהם מימרות כל של

מימרות) של מוגבל מספר יש בפניֿעצמה מסכתא בכל (אבל מספר" "אין - הוא הש"ס מסכתות בס"ג
עלֿכרחך  אלא החשבון) בחכמת (כמבואר מוגבל בלתי דבר יתהווה לא מוגבלים דברים מס"ג שכן, -

ומימרא מימרא שכל לומר קץ.dnvrצריך לה ואין גבול בלי היא
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ב.16) יב, זח"א
וש"נ.17) ה"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ועוד.18) ואילך. 835 ע' ח"ב תשמ"ו התוועדויות ראה
להלכה 19) הובא – סע"א) כב, (סוטה ממאחז"ל ולהעיר

ע"ד  – סי"ד) סרמ"ב יו"ד טושו"ע ה"ד. פ"ה ת"ת הל' (רמב"ם
מורה. ואינו להוראה שהגיע מי של החסרון גודל

א.20) ג, מגילה
הרוב 21) על ו"התורה בנ"א רוב של בידם זה אין ועכ"פ
תדבר".
וש"נ.22) ב. כא, שבת
ה"אֿב.23) פ"א ממרים (הל' הרמב"ם פסק ע"ז חל ובמילא

דאורייתא. ומל"ת מ"ע של תוקף לו שיש ואילך) ה"ב פ"ב שם
והם  אור", ותורה מצוה "נר כללי, ענין הם חנוכה שנרות ובפרט

מחוקי  ולהעבירם תורתך "להשכיחם שרצו אלו על להנצחון זכר
ד"תורת  הדיוק במאמר, משנת"ל ע"פ (ובפרט ו"חוקי jרצונך" "

jpevx.("
ס"ב.24) סתרע"א או"ח
אין 25) שבו הפורים, ביום המגילה קריאת כענין דלא

לקריאת  ת"ת "מבטלין בפירוש וכנ"ל לה", ד"לאפשא ההדגשה
המגילה".

פי"ח,26) במדב"ר ט). (פ"ו, עה"פ ובשהש"ר ח ו, שה"ש
כא.

לבמדב"ר 27) הרש"ש חי' שם. לשהש"ר מהרז"ו פי' ראה
שם.

יג.28) נד, ישעי'
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- ועלֿכלֿפנים חדשים, דברים בו ולמצוא ברכות מסכת בסיום ויותר יותר להתעמק שיש - ובעניננו
בעבר. כבר שנתבאר בענין חדש פרט הוספת

ברכות:‰ מסכת סיום וזהֿלשון .

ה' למודי בניך וכל שנאמר בעולם, שלום מרבים תלמידיֿחכמים חנינא, רבי אמר אלעזר רבי "אמר
ומסיים) ה"שלום", ענין אודות פסוקים כמה מביא (ואחרֿכך בוניך אלא בניך תקרי אל בניך, שלום ורב

בשלום" עמו את יברך ה' יתן, לעמו עוז .29ה'

באחרונים  שהובא הסימן (כידוע מסכתות שלוש עוד של הסיום הוא זה מאמר שארבע 30והנה ,
ונוסף  זה), במאמר מסיימות כריתות), יבמות, נזיר, (ברכות, "בניך" הוא שלהן שראשיֿתיבות מסכתות,

תמיד  במסכת גם זה מאמר הובא .31לכך

וכמה  ש(לכמה אלא עוד ולא ברכות, מסכת כבסיום האריכות כל הובאה לא אלו, מקומות בכל אבל
הסיום אפילו שם הובא לא רבי yexitdeגירסאות) "אמר בקיצור רק (ומובא בוניך" אלא בניך "אלֿתקרי

לא). ותו בניך", שלום ורב ה' לימודי בניך וכל שנאמר כו' תלמידיֿחכמים כו' אלעזר

הראשונה  המסכתא שהיא ברכות, מסכת בסיום האריכות הובאה שכבר שאחרי לומר, יש לכאורה
תמיד  במסכת הגליון על [וכנרשם אחריה הבאות במסכתות פעם עוד להעתיקה צורך אין שוב שבש"ס,

יותר"]. מבואר ש"בברכות..

כי: כן, לתרץ אפשר אי באמת אבל

כידוע  לכל, מוסכמת אינה ברכות), במסכת שהובא מה על סמכו המאוחרות (שבמסכתות זו גישה א)
שקדמוה  במסכתות הנאמר על סמכו אחת שבמסכתא אמרינן אי הש"ס, כללי בספרי השקלאֿוטריא

למשנה" סדר "אין או למשנה" סדר  "יש אם בשקלאֿוטריא ).32(ותלוי

מצינו ז"ל daxdב) חכמינו ממאמר ולהעיר בש"ס. פעמים כמה בפרטיות שנשנו שבימיהם 33מאמרים
פרק כל ולשנות לחזור רגילים בתניא d`nהיו (כמובא מאה 34פעמים פרקו ששונה מי מעלת לענין

ואחת). פעמים

המסכת  לתוכן בהתאם הוא דוקא, ברכות במסכת האריכות שהובאה שהטעם לומר, יש ,35בפשטות
" - היא כן כשמה ענין zekxaאשר המשכת אודות האריכות הובאה זו במסכת שדוקא זה, בענין וכן ,"

melyd לישראל ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא "לא - משנה סדרי ששה כסיום הברכה, ענין תכלית (שהוא
השלום"). אלא

בשאר  (ולא ברכות במסכת שהובאו "שלום") (אודות לפסוקים בנוגע השאלה את רק מתרץ שזה אלא
ברכות? במסכת רק בוניך" אלא בניך "אלֿתקרי הלימוד נתפרש מדוע מובן, אינו עדיין אבל - המקומות)

הנוגע  כללי, ולימוד ענין ישנו בוניך", אלא בניך "אלֿתקרי זה, במאמר כי - לומר יש הביאור ונקודת
שבש"ס, הראשונה המסכתא שהיא לכך נוסף כי ברכות, מסכת בסיום הובא זה ולכן כולו, הש"ס לכל

גם היא zillkהרי dncwd כולו הש"ס ,36לכל

ישעיהו' ב'רבינו "ראשית 37[כמבואר כי ברכות, במסכת משנה סדרי ששה הקדוש רבינו שפתח הטעם
ה' יראת ולקבל 38חכמה הקב"ה של ביחודו המשנה סדר להתחיל הקדושים רבותינו סדר היה כן על
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יא.29) כט, תהלים
יבמות.30) מס' סוף לנר ערוך
ב.31) לב,
וש"נ.32) א. קב, ב"ק
ב.33) ט, חגיגה
טו.34) פרק
בשאר 35) זה מאמר הבאת באופן לשינויים בנוגע צ"ל וכן

בהתאם  שזהו – שם) הנוסחאות שינויי (לפי הנ"ל המקומות

okezl.המסכתא
וכפי 36) המסכתות, כל משאר כלולה מסכתא שכל לכך נוסף

כל  משאר הלכות הובאו מסכתא שבכל בפשטות, שרואים
המסכתות.

בהגה"ה 37) גם (הועתק בתחילתם לברכות ריא"ז פסקי
(קרוב  בפתיחתו מאירי גם וראה להרמב"ם). פיהמ"ש בהקדמת

ברכות. מס' ובריש לסופה)
יו"ד.38) קיא, תהלים
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" ענינה ברכות שמסכת והיינו, כו'", שמים מלכות עול עניני ziy`xעליו כל של ה"ראשית" חכמה",
הש"ס]. מסכתות שאר של "חכמה"

Â לקשר [כנהוג המסכתא בתחילת גמליאל) (ורבן וחכמים אליעזר רבי פלוגתת בהקדים זה ויובן .
בתחלתן" סופן "נעוץ וכמאמר התחלתה, עם המסכת עד 39סיום כו' בערבית שמע את קורין "מאימתי - [

שיעלה  עד אומר, גמליאל רבן חצות. עד אומרים וחכמים אליעזר. רבי דברי הראשונה, האשמורה סוף
העבירה". מן האדם את להרחיק כדי  חצות עד חכמים אמרו למה כו' השחר עמוד

הכללית  לפלוגתא בהתאם היא גמליאל) (ורבן וחכמים אליעזר רבי שפלוגתת פעמים, כמה ונתבאר
בתר אזלינן סברי שביתֿשמאי מקומות, וכמה בכמה וביתֿהלל ביתֿשמאי סברי gkaבין וביתֿהלל ,

בפועל  בתר .40אזלינן

הש"ס  בסיום וביתֿהלל ביתֿשמאי פלוגתת - בולטות הכי מאימתי 41ומהדוגמאות דבש, "חלות :
כלומר: משירסק", אומרים ביתֿהלל (משיחרחר), משיהרהר אומרים ביתֿשמאי משקה, משום מיטמאות
להבריח  עשן שמביא כשמחרחר, (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הדבש לרדות בלבו מחשבה כשמהרהר

שביתֿשמאי 42הדבורים  ונמצא, (ריסוקן). בפועל הרדיה עדיין שחסרה אלא "בכח", משקה חשיב - (
אזלי  "משירסק", שסביראֿלהו וביתֿהלל בכח, בתר אזלי "משיחרחר") (או "משיהרהר" שסביראֿלהו

"בפועל". בתר

מדליק  ראשון יום אומרים, "ביתֿשמאי - ובא) (הממשמש בחנוכה פלוגתא מצינו ועלֿדרךֿזה
מוסיף  ואילך מכאן אחת, מדליק ראשון יום אומרים, וביתֿהלל והולך. פוחת ואילך מכאן שמונה,

לבוא 43והולך" (העתידים הנכנסין ימים כנגד דביתֿשמאי "טעמא ימים 44. כנגד דביתֿהלל וטעמא ,(
היוצאין 43היוצאין  עם נמנה בו עומד שהוא וזה כבר, )".44(שיצאו

) הנכנסין" "ימים בפועל: או בכח - שביניהם "פוחת micizrdוהחילוק זה וכח בכח, הם - לבוא)
ו"ימים  וכו'. שבעה רק "בכח" יש - שני וביום ימים, שמונה שיהיו "בכח" יש ראשון ביום כי והולך",

(שיצאו שיצא xakהיוצאין" יום עוד ישנו ליום שמיום והולך", ד"מוסיף ובאופן בפועל, (כבר) ישנם - (
בתר שאזלינן מפני - הנכנסין" ימים כנגד דביתֿשמאי ש"טעמא ונמצא, דביתֿהלל gkaכבר. ו"טעמא ,

בתר שאזלינן מפני - היוצאין" ימים .lretaכנגד

שהיה  בנס גם היא ו"בפועל", ל"בכח" היוצאין" ו"ימים הנכנסין" ד"ימים שהשייכות להוסיף, ויש
חנוכה): נר הדלקת תקנו זה נס (שלזכר השמן בפך

ימים" שמונה ממנו והדליקו נס בו ש"נעשה למפרע 43לאחרי מילתא איגלאי השמן egkaשהיה45, של
ימים  שמונה שמונה 46לדלוק לדלוק בכחו היה ראשון ביום והולך": "פוחת השמן כח היה ליום ומיום ,

וכו'. ימים שבעה - שני ביום ימים,

) בשמן שנעשה הנס והנס iptlאבל, (בשמן), "בכח" רק היה ימים) שמונה ממנו היה lretaשהדליקו
והולך". "מוסיף ליום שמיום באופן (בפועל) הנס היה ואז ממנו, כשהדליקו רק
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הערה 39) 176 ע' חי"ז לקו"ש וראה מ"ז. פ"א יצירה ספר
וש"נ. .31

משנה"40) סדרי ששה על "הדרן בארוכה ראה – זה בכל
בהוספות. לקמן נדפס – תשמ"ח) (קה"ת

מי"א.41) פ"ג עוקצין
הרע"ב.42) פי'
ב.43) כא, שבת
שם.44) פירש"י
אז 45) הרי – שם) (שבת קבעום" אחרת ש"לשנה ומכיון

כו'. מילתא איגלאי
השמן  פך שמצאו הנס כשהי' הקודמת, בשנה שגם לומר, ויש

שהרי  טהור), שמן שיהי' (עד ימים שמונה ידלוק שהשמן ידעו –
הי' השמן) פך (שמצאו הקב"ה שעשה שהנס לומר סברא אין
מה  מתורץ ועפ"ז אחד. יום רק טהור בשמן שידליקו בכדי
את  שחילקו הא') בתירוץ עת"ר סי' (או"ח הב"י על שהקשו

חלקים. לח' שבפך השמן
(ראה 46) ביאורים כמה – השמן בפך שהי' שבנס להעיר

בפנים  ומ"ש עיי"ש). וש"נ. ואילך. 184 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה
לפי  רק הוא – ימים ח' לדלוק השמן בכח הי' ראשון שביום
לפי  משא"כ באיכותו, או השמן בכמות א') (ביום שנוסף הביאור

בהאור. נכלה לא שהשמן או אח"כ, שמן שנוסף הביאור
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כי  - היוצאין" ימים "כנגד סוברים וביתֿהלל הנכנסין", ימים "כנגד סוברים שביתֿשמאי מה וזהו
ש  ל"ימים gkaהנס בנוגע הוא טבעו) מכפי יותר לדלוק השמן של לבוא:oiqpkpd(שבכחו שעתידים ,"

ש  כבר.lretaוהנס שיצאו היוצאין", ל"ימים בנוגע הוא ממנו) (שהדליקו

אחר  במקום שנתבאר כמו מקומות, וכמה כמה בעוד פלוגתתם סברת היא נתבאר 47[ועלֿדרךֿזה ושם ,
הגמרא  ובלשון - היא) אחת הפלוגתא שסברת (אף אלו מקומות בכל הפלוגתא לשנות הצורך גםֿכן

ואיןֿכאןֿמקומו]. "וצריכא".

- בעניננו ביתֿשמאי),zligzaועלֿדרךֿזה מתלמידי (שהיה אליעזר רבי דעת בין שהחילוק - הש"ס
חכמ  בתר ודעת אזלינן או "בכח" בתר אזלינן אם בכך תלוי ביתֿהלל), מתלמידי (שהיה גמליאל ורבן ים
"בפועל".

(והחכמים  גמליאל ורבן אליעזר רבי בין מהחילוקים שאחד ובהקדים, - בזה הביאורים הוא,48אחד (
העבירה", מן האדם את להרחיק  "כדי לתורה וסייג גזירה חכמים עשו (וחכמים) גמליאל רבן שלדעת

עד קריאתֿשמע לקרות שמותר אליעזר, רבי לדעת הזמן seqמהֿשאיןֿכן שהוא) הראשונה, (האשמורה
לתורה. סייג עשו לא שהחכמים נמצא תורה, דין עלֿפי לקרותה שמותר

"בפועל" או "בכח" בתר אזלינן אם וביתֿהלל, ביתֿשמאי לפלוגתת הקשר שתורה 49וזהו מכיון :
תורהֿשבכתב  של "פירושה" היא של 50שבעלֿפה בתיבות כלול שבעלֿפה תורה של שהפירוש נמצא, -

ו"בפועל". בגילוי שבעלֿפה בתורה בא ואחרֿכך ו"בכח", בהעלם תורהֿשבכתב,

בטעמיהם  ו"בכח" בהעלם תחלה כלולים שהם - חכמים של ותקנות לגזירות בנוגע הוא 51ועלֿדרךֿזה

סופרים') (ב'דברי ואחרֿכך שבעלֿפה), בתורה ובפירושה שבכתב (בתורה מדאורייתא שהם בענינים -
ו"בפועל". בגילוי באים

"עד קריאתֿשמע לקרוא מותר אליעזר רבי שלדעת לומר, יש הראשונה"seqועלֿפיֿזה האשמורה
- "בכח" בתר דאזלינן ביתֿשמאי לשיטת כי - העבירה" מן האדם את "להרחיק לגזירה חושש ואינו
כמו  הדין את ומעמידים ד"בפועל"), (הגדר דרבנן לגזירה חוששים אין ולכאן) לכאן סברא שיש (במקום

ד"בכח"). (הגדר מדאורייתא שהוא

Ê:(עתה עד נתבארה (שלא זה בענין חדשה לנקודה באים ומכאן .

¯·„ ÏÎ· וביתֿהלל ביתֿשמאי בין הפלוגתא ומכלֿמקום – וה"בפועל" ה"בכח" ישנם (ותורה) בעולם
לכך  [נוסף התורה הלכות של מסויים במספר רק היא "בפועל") או "בכח" בתר אזלינן (אם זו בסברא
מחלוקת  שמצינו במקומות אפילו הנה כלל, וביתֿהלל ביתֿשמאי פליגי לא התורה הלכות שברוב

בסברא היא שם שפלוגתתם שיתכן, ופשוט, מובן ].`zxgביניהם,

ש" בתורה אמרו גדול כלל לומר: יש הדבר, העיקר"dyrndובטעם התורה 52הוא דיני רוב ולכן ,
ה  עלֿידי אלא נקבעים אין לביתֿשמאי lreta)diyr(53ככולם סביראֿלהו ספורים במקומות ורק ,

ממנו. ועדיף ה"בפועל" את מכריע שה"בכח"

שלום  מרבים "תלמידיֿחכמים אלעזר רבי מאמר - ברכות דמסכת הסיום לבאר יש הנ"ל כל ועלֿפי
ומדייק  כו'", זה):hxtlבעולם מאמר שהובא המקומות כשאר (דלא בוניך" אלא בניך "אלֿתקרי הלימוד
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הנ"ל.47) ב"הדרן"
חצות,48) עד אמרי דקא והא ס"ל, גמליאל "כרבן חכמים כי

רע"ב). ד, (ברכות העבירה" מן האדם את להרחיק כדי
"בשכבך 49) בפירוש פלוגתתם לעצם הקשר על נוסף

הנ"ל  (ב"הדרן" כמשנ"ת שוכבים" אדם שבני "בשעה – ובקומך"
ס"ו).

בתחילתה.50) היד, לספר הרמב"ם הקדמת

סע"א).51) (קנ, סכ"ט אגה"ק ראה
מי"ז.52) פ"א אבות
נרמז 53) שזה ואילך) 245 ע' (חכ"ב לקו"ש בארוכה וראה

– "חנוכה" שם בר"ת lldגם ziak dklde zexp 'g,להורות –
אור) ותורה מצוה נר חנוכה, בנרות (המתבטא התורה ענין שעיקר

דוקא. ה"בפועל" הוא
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"בכח" בתר אזלינן אם וביתֿהלל, ביתֿשמאי בין זו פלוגתא בענין הם הש"ס וסיום שהתחלת הטעם
ותכליתם  הבריאה בכוונת כללית נקודה משתקפת זו שבפלוגתא משום הוא "בפועל", בתר אזלינן או

אחר  במקום שנתבאר (כמו אדמות עלי ומצוות התורה בקיום ישראל בני  עבודת ).47של

- ה) סעיף כנ"ל הש"ס, מסכתות לכל כללית הקדמה (שהיא המסכתא מסיימת לזה ובהמשך
כו'": בוניך אלא בניך אלֿתקרי כו' בעולם שלום מרבים "תלמידיֿחכמים

בעולם", שלום שב"מרבים השלבים שני על להורות באה בוניך" אלא בניך "אלֿתקרי ההדגשה
כאן  פליגי לא כוליֿעלמא ומכלֿמקום ח), סעיף (כדלקמן ה"בפועל" - ו"בוניך' ה"בכח", - "בניך"

בניך בנוגע`l`ש"אלֿתקרי כי  - הכל בוניך" בעולם", שלום "מרבים בעולם, תלמידיֿחכמים לפעולת
" להיות צריך אלא ה"בכח", מספיק שלא ביתֿשמאי), (גם בעולם"jipeaמודים שלום "מרבים ,"lreta,

ה" בתר ואזלינן כנ"ל, העיקר, הוא המעשה דוקא.lretaכי "

Á הש"ס בכללי ידוע הדברים: ביאור הפשוט 54. הפירוש את לשלול בא לא כו'" "אלֿתקרי שהלימוד
כו'". אלא כו' תקרי "אל פירוש, עוד גםֿכן ישנו ה'קרי' לפי הפירוש שמלבד עליו, להוסיף רק כיֿאם

כפשוטו, ד"בניך" הפירוש את לעקור בא לא בוניך" אלא בניך "אלֿתקרי שהלימוד בעניננו, וכן
ד"בוניך". הענין גם ישנו ד"בניך" הענין שמלבד להוסיף, רק כיֿאם

כאשר  רק זה הרי בעולם, שלום להרבות תורתם עלֿידי יפעלו שתלמידיֿחכמים כדי בזה: וההסברה
בניך "וכל הכתוב כתחילת "בניך", בבחינת dהם icenil שנזכר בניך" "וכל בדרוש בארוכה (וכמבואר "'

ד). סעיף לעיל

שעוסקים תלמידיֿחכמים "אלו - "בוניך" להיות יוכלו שתלמידיֿחכמים כדי mlerכלומר: ly epipaa,"
צריכים  - בעולם) שלום לעשות ניתנה התורה כי תורה, ֿ ידי על נעשה (שזה בעולם שלום שמרבים עלֿידי

בניך ("וכל לעצמם התורה בידיעת לשלימות תחילה d'להגיע icenil להורות יכולים אחרֿכך ורק ,("
לישראל" ותורתך ליעקב משפטיך ("יורו תורה 55לאחרים עלֿפי יתנהג כולו העולם שכל שיפעלו עד ,(

שלום "מרבים - ערוך' 'שולחן ".mleraועלֿפי

לבינה" ארבעים ל"בן להגיע כדי לאחרים 56ובפשטות: להורות שראוי (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 57,
לעבור  צריך עולם"), של ב"בנינו נעלות יותר דרגות שהן - כו' "זקנה" "עצה", - שלאחריֿזה השלבים

וכו'" למשנה עשר בן למקרא, חמש ד"בן השלבים כל את ז"ל 56תחילה חכמינו ואמרו יגעת 58, "לא
עולם"... של ב"בנינו תיכף להתעסק שיוכל באופן יולד שאדם מציאות תתכן ולא תאמין", אל ומצאת

"בוניך" להעשות תחילה צריכים בפועל, "בוניך" להיות שכדי בניך gkaונמצא, "וכל עלֿידי –
ה'". לימודי

" - מסיימת שהמסכת בניך`lוזהו jipeaתקרי `l` ראוי ו"בכח" ב"בניך", השתלם שהאדם לאחרי :"
שלום "להרבות כבר -mleraהוא היא הכוונה שתכלית בוניך", אלא בניך ש"אלֿתקרי לדעת עליו - "

בתחתונים  דירה יתברך לו (לעשות בעולם שלום לפעול59להרבות וכדי ,(mlera אלא אחרת דרך אין ,
lretaעלֿידי diyr בפועל בעולם" שלום "מרבים שעלֿידיֿזה בפועל, "בוניך" להיות ,60.

Ë המסכתא בסיום בא זה מטעם (שגם עצמו התורה לימוד באופן הוראה גם מהווה האמור ענין .
dpey`xd:(התורה בלימוד היגיעה להיות צריכה כיצד הדרך את להורות כדי - שבש"ס

" היא יעקב"dyxenהתורה התורה 61קהלת כל את ירש שיהיה, מי יהיה מישראל, ואחד אחד שכל ,
יורש יומו בן תינוק שגם בירושה, (וכדין ).lkd62כולה
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שו"ת 54) פמ"ג. ח"ג מו"נ ועיין ס"ג. אלי הליכות ס' ראה
ת  ח"ג ע'הרדב"ז  ח"ב תלמודית אנציק' (תרמג). סח אלף שובה

תקרי. אל
יו"ד.55) לג, ברכה
ספ"ה.56) אבות
סל"א.57) סרמ"ב יו"ד רמ"א ראה

רע"ב.58) ו, מגילה
ובכ"מ.59) פל"ו. תניא ועוד. טז נשא תנחומא ראה
על 60) המורים פסוקים כו"כ ברכות) מס' (בסיום הובאו ולכן

בעולם. השלום פעולת
ד.61) לג, ברכה
וש"נ.62) במשנה. – ואילך סע"ב מג, נדה ראה
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מן  אחד בפרט שהחזיק יורש כמו זה הרי שאז בתורה, ענין איזה ללמוד שהתחיל לאחרי גם ומה
את קונה הוא שעלֿידיֿזה dlekהירושה, dyexid lk63.

העמים מכל בנו בחר "אשר - התורה ברכת אמר הלימוד שקודם eplובפרט ozpe והרי) תורתו" את
נותן" יפה בעין הנותן כולה!64"כל התורה כל על 'בעלֿהבית' כבר  שנעשה ודאי ואםֿכן – (

כולה, התורה כל לך יש כבר ש"בכח" שאףֿעלֿפי בוניך", אלא בניך "אלֿתקרי - לו אומרים זה ועל
כולה  התורה כל בלימוד להתייגע אתה צריך אלא בכך, להסתפק לך אסור בלימוד lreta,הנה ולהמשיך

בעולם". שלום "מרבים עולם", של ב"בנינו לעסוק שתוכל עד כולן, הש"ס מסכתות כל

È הברכות כל שיומשכו בפועל, ה"ברכות" ענין יקויים - "ברכות" בעניני הדיבור שעלֿידי ויהיֿרצון, .
ielbaeלמטה lreta,

" - ה"ברכות" בענין השלימות לתכלית בכל 65ברכות"d`nעד ברכות מאה לברך אדם "חייב [שלכן
ברכה 66יום" סוגי כל נכללים אלו ברכות שבמאה בכך וכמודגש הברכה, בענין השלימות תכלית זוהי כי ,

רבינו  ערוך' ו'שולחן ב'טור' כמבואר - התורה ברכת המצוות, ברכת הודאה, ברכות הנהנין, ברכת -
"בן67הזקן  לדרגת מגיעים שעלֿידיֿזה – [dpy d`n"העולם מן ובטל ועבר מת מן 56כאילו למעלה ,

העולם  והסתר .68העלם

המוסגר: מאמר

שנים מאה הוא, המשנה של הפשוט שנה".zehytaהפירוש "מאה עד טובות ושנים ימים אריכות ,
וגם  ויגיעה, עבודה עלֿידי אליה להגיע שיכולים ה' בעבודת דרגה שזוהי הוא, בזה הפנימי הפירוש אבל

בפשטות. שנה" מאה "בן לגיל שמגיעים קודם

אני "הרי עזריה בן אלעזר רבי מאמר dpy[עלֿדרך miray oak דרי סרי תמני ליה ש"אהדרו מפני ,"
לבנות") "שערות זקנה", של שורות ("י"ח של69חיורתא" ענין בזה היה שלא ופשוט שמובן -dinx

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בכלל, ישר איש על כזאת מלהזכיר הס זקן), איש שהוא יחשבו pz`(שהעולם
לשון  - בתורה הובא זה שסיפור עזריה d`xed70(ובפרט בן אלעזר שרבי הוא, הדבר פירוש אלא - (

יהודי  כמו בתורה והשגה להבנה כבר זכה שנה, י"ז בן צעיר היותו שלמרות כך, כדי עד בתורה התייגע
שנה"]. שבעים "בן

דבר  "להבין לבינה", ארבעים "בן - לפניֿזה המשנה לדברי בנוגע כן לומר צריך עלֿכרחך ובאמת
דבר להוראה"71בהלכה"zexedleמתוך ש"ראוי שאמרו שנין 72(וכמו לארבעין כשמגיע ולכאורה,57הוא - (

תורתם  שלאור בישראל, מפורסמים ופוסקים גדולות בעיירות רבנים שהיו ישראל גדולי וראינו מצאנו הרי
שנה! ארבעים לבן הגיעם לפני עוד - ונלך נסע

כמו  בתורה והשגה להבנה בצעירותו שהגיע עד הרבה בתורה התייגע שאם בפשטות, בזה והביאור
שמצינו  [עלֿדרך ארבעים יכול 73בן ותיק תלמיד שאין מה שנה, לכ"ח "תורה שלמד - בון רבי אודות

ארבעים  "בן הוא כאילו בצעירותו גם אותו) (וסומכין להוראה ראוי הוא הרי שנה"], למאה ללמוד
לבינה".

המשנה  כוונת שאין העולם", מן ובטל ועבר מת כאילו שנה, מאה ב"בן הפירוש - לעניננו ונחזור
"בן  עד רק התנא מנה מדוע - מובן אינו כן נפרש  שאם [ובפרט, בפשטות זה לגיל שהגיע לאדם רק

ימיו "והיו עד שנה, ועשר מאה מזה, יותר ולא שנה" mixyreמאה d`n"כדמצינו 74שנה יותר, (ועוד
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וש"נ.63) במשנה. – סע"א מב, ב"ב ראה
וש"נ.64) רע"א. נג, ב"ב ראה
תרל"ח.65) לברך, אדם חייב המשך ראה
סע"ב.66) מג, מנחות
רסמ"ו.67) או"ח
וש"נ.68) .241 ע' חי"ט לקו"ש ראה
ובפירש"י.69) רע"א כח, ברכות

נג,70) זח"ג בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ב.

המשנה.71) על פירש"י
(72.19 בהערה לעיל נסמן
(ה).73) יא פ"ה קה"ר
ג.74) ו, בראשית



g"nyz'dעד elqk h"i zgiy

לדרגה  שהגיע למי הכוונה אלא - שנה)?] ועשרים ממאה יותר ימים שהאריכו ואמוראים תנאים כמה
העולם". מן ובטל ועבר מת "כאילו העולם, עניני מכל לגמרי למעלה שהוא כזו נעלית

שייך  שהלימוד כפי התורה בלימוד הדרגות פרטי כל את מבאר בתחילה במשנה: הענינים המשך וזהו
"שעוסקים  "בוניך", - תלמידֿחכם של ענינו שזהו וכנ"ל - העולם epipaamlerלעניני ly משהגיע אבל ;"

כזה, באופן הוא שלו התורה לימוד גם ולכן העולם, עניני מכל למעלה הוא הרי שנה", מאה "בן לדרגת
ויאדיר" תורה "יגדיל של באופן הלימוד הוא עסקו למעשה,75שעיקר להלכה נפקאֿמינה שום בזה שאין ,
אצלו. מקום תופסים אינם המעשה) (עולם עשיה עניני כי

עיון  דורש זה כי השאלה, על לפסוק יוכל לא בזה, וכיוצא תרנגולת על שאלה עם אצלו כשיבואו -
שאין  בשעה בה - בזה וכיוצא עבר אל מעבר המחט נכנס ואם הקורקבן עם נעשה מה התרנגולת, בפרטי

- כאלו!... בענינים ניט") ליגט ("ער מונח אינו הוא תרנגולת!... עם שייכות שום לו

לפעול  הוא התורה ענין תכלית כי יותר, ולא שנה" מאה "בן עד רק מונה שהמשנה הטעם גופא [וזה
mlera מאה "בן לדרגת נתעלה שהאדם לאחרי חיל" אל "מחיל בעליות עוסק התנא אין ולכן כנ"ל, ,
העולם].dlrnlשנה", מעניני

"תורה  - משיח של בתורתו ובגילוי בשלימות תהיה העולם), מן (שלמעלה התורה בלימוד זו ודרגה
תצא" מאתי דברים76חדשה ויודעים גדולים חכמים ישראל "יהיו שאז -minezqd בוראם דעת וישיגו

מכסים" לים כמים כו' האדם כח אלקות77כפי השגת שזוהי ,dlrnly.העולם מן

הרמב"ם  לפסק סתירה זו כמנהגו 78ואין עולם כו' עולם של ממנהגו דבר "יבטל לא המשיח שבימות ,
שנאמר  וזה כי 79נוהג, - כו'" עכו"ם רשעי עם לבטח יושבין ישראל שיהיו משל.. כבש.. עם זאב וגר ..

פעמים  כמה נתבאר -80כבר הראשונה בתקופה המשיח: בימות תקופות שתי ישנן הרמב"ם שלשיטת ,
מכסים"): לים כמים כו' בלבד ה' את לדעת העולם כל עסק "יהיה אז שגם (אף נוהג כמנהגו עולם
מבאר  עצמו שהרמב"ם כפי באמונה, ועיקר יסוד [שזהו המתים תחיית של הזמן שניה, תקופה ואחרֿכך

מנהגו  "ביטול לך שאין - שלו] המתים" "תחיית באגרת מזה.בארוכה גדול עולם" של

שלו  המתים" "תחיית באגרת הרמב"ם שכתב מה עלֿפי שהיעוד 81ובפרט ה'יד') (בספר שפירש שמה ,
שאינו  הוכחה לו יביאו ואם משל", שהם כו' החלטי זה דברינו "אין - משל הוא כבש" עם זאב "וגר

זאת  יקבל המשיח) ימות בתחילת (גם  בפשטות כן ויהיה -82משל

כלל  מזיקות היו לא שהחיות החטא, לפני העולם מצב היה זה כאשר 83והרי שלעתידֿלבוא, מובן ומזה ,
החטא, לפני  כמו שלימות של במצב העולם יהיה שוב הרי תשובה), עושין שישראל (עלֿידי החטא יתוקן

ז"ל  חכמינו מאמר (עלֿדרך יותר נעלה במצב כזכיות),84ואדרבה, לו נעשו זדונות מאהבה, תשובה שעלֿידי

בם" נוהג קטן ונער גו' כבש עם זאב "וגר היעוד עליהם zehytaויקויים מישראל, ואחד אחד שכל ,
כי 85נאמר  יעקב  יקום ללבנה"86הוא"ohw"מי מונין "ישראל ללבנה 87(שלכן דומים הם "נוהג"88כי ,(

ה"צפעוני" עם הקשורים הענינים הקדמוני,89בכל ונחש
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וש"נ.75) ב. סו, חולין כא. מב, ישעי'
ג.76) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
בסופן.77) מלכים הל' רמב"ם ט. יא, ישעי'
רפי"ב.78) שם
ו.79) יא, ישעי'
ועוד.80) ואילך. 191 ע' חכ"ז לקו"ש
ו.81) פרק
ביאור 82) שהוסיף ואגרותיו, מתשובותיו בכמה שמצינו ע"ד

ה'יד'). בספר ממ"ש בו חזר – מהן (ובכמה ה'יד' שבספר בדבריו

ו.83) כו, בחוקותי רמב"ן
ב.84) פו, יומא
ה.85) ב. ז, עמוס
"קטן"86) - ברוחניות וגם כפשוטו, "קטן" על נוסף

יהי' הוא שגם – כו' התורה בלימוד ומתחיל ב"אידישקייט",
בם". "נוהג

א.87) כט, סוכה
ב.88) ס, ובחולין שם. מהרש"א חדא"ג ראה
ח.89) יא, ישעי'
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- הקטן ש"זה אחישנה"lecbעד "בעתה ממש, בימינו במהרה והשלימה האמיתית בגאולה ,90יהיה"
עין" כהרף אפילו עיכבן .91ו"לא

וישב  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך

1

2

א.90) צח, סנהדרין וראה כב. ס, מא.91)ישעי' יב, בא ופירש"י מכילתא

אגרות קודש

 ב"ה,  תשיעי בכסלו, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

אל כל קהל עדת ישורון חובבי ומחזיקי תורה ומצוה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

שנה זו היא שנת השלש עשרה לקיומו, בארצות הברית דאמריקה, של "מרכז הישיבות תומכי 

מו"ח  כ"ק  של  ובפקודתו  ידיו  על  התחילה  כאן  והתפתחותו  עבודתו  אשר  ליובאוויטש",   - תמימים 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע תיכף להתישבותו באמריקה בשנת ה'ש"ת.

ת"ל, ובזכות הוד כ"ק רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הנה הזריעה והנטיעה של שדה 

ירבו, מישיבות  כן  וכהיום הרי הרבה מאות תלמידים,  וכרם זה עשו פרי בהצלחה אלקית מופלגה, 

אלו מכהנים פאר בתור רבנים, ראשי מתיבתות וראשי ישיבות, שובי"ם ושאר משרות קודש בקהלות 

חשובות בישראל; וגם אלו מהתלמידים ומחונכי ישיבות תומכי-תמימים המתפרנסים באופן אחר - 

על משמרתם במשמרת הקודש הם עומדים, לעבוד, כל אחד לפי מעמדו ומצבו, בשדה הרבצת תורה 

ויראת שמים ולקחת חלק בראש בהעסקנות של חיזוק היהדות בכל מקומות מושבותיהם.

ובעת  סעיפיו,  לכל  בכלכלתו  הכרוכות  ההוצאות  ג"כ  גדלו  המוסד  והגדלת  הפרחת  עם  יחד 

האחרונה נתרבו החובות ועלו למעלה ראש עד שמזעזעים את קיומו של המוסד ומכבידים במאד את 

הנהלתו והתפתחותו.

עזרה ממשית נחוצה בהקדם האפשרי.

"מרכז  של  השנתית  החגיגה  אי"ה  תתקיים  הבע"ל,  בשבט  שני  בא,  לפרשת  ראשון  ביום 

הישיבות תומכי תמימים-ליובאוויטש", ואלי' עיני ההנהלה נשואות שתביא הכנסה חשובה ומסוימה 

המוסד  עבודת  לנהל  האפשריות  את  ולתת  החובות  עול  את  ידועה,  במדה  פנים  כל  על  להקל,  בכדי 

להבא, בעזה"י.

והנני פונה בזה לכל חובבי ומוקירי תורה ומצוה בבקשה ודרישה לסייע ולעזור בכל האפשריות 

בהכנות להחגיגה השנתית, לבוא ולהשתתף בחגיגה זו ולתרום תרומת הקודש בלב נדיב וביד פתוחה, 

ולהשפיע גם על ידידיהם ומכיריהם בכיוון זה,

וכבר מובטחים אנו מחז"ל, אשר גדולה זכות החזקת לומדי תורת חיים, דברי אלקים חיים, 

מקור חיים - להגן על כל העושים והמעשים ושיתברכו בכל מילי דמיטב, בבני חיי ומזוני רויחי.

בברכה שימלאו משאלות לבבם לטובה ונזכה כולנו לראות בהרמת קרן התורה וקרן ישראל 

סבא ולגאולה קרובה אמיתית ושלימה ע"י משיח צדקנו.
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מאידיש  תרגום

שאף ‡ הפרשיות, לשמות בנוגע כמ"פ דובר .
ע"ש  הפרשה לציין סימן אלא אינן שלכאורה

מכיון מכלֿמקום, חלק zenydyהתחלתה, הם
ש"תורה 1מהתורה  ישראל מנהג ע"פ (שנקבעו

בעבודת 2הוא" הוראה גופא אלו בתיבות יש - (
הוראה 3ה' מלשון מ)"תורה" (חלק שהם כיון ,4.

לימודים  כמה ישראל גדולי בספרי שמצינו וכפי
סימן, אלא אינם שלכאורה התורה, מעניני והוראות

קג"ם" "יע"ל אלא 5ולדוגמא: זה אין שלכאורה ,
אלו  באותיות המתחילות הלכות שש על סימן
שהם  מכיון אעפ"כ - וכו') מדעת" שלא ("יאוש

ותוכן  לימוד גופא בהם יש מהתורה, ועד"ז 6חלק .
בכספא" קדש בתורא על 7"משך סימן שזהו ,

גופא  אלו בתיבות יש בחגה"פ, שקוראים הפרשיות
מיוחד  ועוד.8תוכן .

פרשת  ובעניננו הפרשיות, בשמות וכמו"כ
שמה  הוא "וישלח" שהשם ע"ז נוסף "וישלח":
הפרשיות  כל הכוללת כולה, הפרשה כל של
משם  הוראה גם ישנה שבה, כו' ותיבות ופסוקים

"וישלח". – הפרשה

הדיוק, בתכלית הם התורה עניני שכל ומכיון
ההוראה  (א) - אלו ענינים ששני לומר, מסתבר
הענינים  כל הכולל השם ו(ב) הפרשה, משם

וכדלקמן. שייכות, ביניהם יש - שבפרשה

בעבודת · כללי ענין הוא ד"וישלח" התוכן .
שלפנ"ז 9האדם  בהתוועדות בארוכה כמדובר ,10,

הקב"ה  של שלוחו הוא יהודי "שלח"11שכל אשר ,
ממנו  לעשות הגשמי, בעוה"ז למטה נשמתו את

בתחתונים"12"דירה  ית' .13לו

למטה  "שלח" שהקב"ה עי"ז - הוא לזה והכח
ומצוותי' התורה את לימוד 14גם ע"י שישראל כדי ,

- כו' הסביבה בכל והפצתם המצוות וקיום התורה
העוה"ז  את ולהפוך לעשות השליחות, את ימלאו

ית'. לו דירה שיהי' הגשמי

דרושים ‚ השליחות, את ולמלא לקיים בכדי .
הפכיים: כמו שהם ענינים, שני

שלוחו  שהוא וההכרה, הידיעה - לראש לכל א)
חסֿושלום, לשנות, לא - ובמילא הקב"ה, של
כאשר  גם בתורתו, שהורנו כפי הקב"ה, של מרצונו
כו'. סביבתו על יותר להשפיע יוכל שעי"ז לו נדמה
אינו  שוב - המשלח מדעת משנה שליח ואם

ר"ל.15שליח  ,

בהכרה  חדור להיות צריך השליח זאת: ועוד
ועוצם  "כחי אי"ז בעולם, פועל שהוא מה שכל

ששלחו 16ידי" (הקב"ה), המשלח בכח כיֿאם ח"ו,
"שלוחו  יהי' שהוא הכח את לו אדם 17ונתן של

ממש"18(העליון  "כמותו - ועד כמותו", (19.

יוכל  שהשליח בכדי זה, עם ביחד אבל ב)
אנשים  על ולהשפיע היהדות בהפצת לעסוק

בשכל להשתמש עליו כו', זה elyבסביבתו וגם .
הדין  ע"ד השליחות, דעת.20מתנאי בר צ"ל ששליח
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ובכ"מ.1) .57ֿ58 ע' ח"ה לקו"ש ראה
ברמ"א 2) הובא מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

ירושלמי  וראה .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. שעו סי' יו"ד
ה"א. פ"ד פסחים

בנוגע3) הבעש"ט מתורת –lklבמכ"ש בעולם מאורע
ואילך. סקכ"ז הוספות כש"ט

ירה.4) ערך שלו השרשים ספר ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ב. נג, זח"ג וראה

וש"נ.5) ובפירש"י. ב נד, ב"מ
ועוד.6) קלט. ע' לוי"צ תורת ראה
שם 7) אדה"ז שו"ע ס"ה. סת"צ או"ח טושו"ע א. לא, מגילה
ס"ח.

תקלד.8) ע' עקב אוה"ת
ואילך.9) 364 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה

ויצא.10) ש"פ תולדות. ש"פ שיחת

ג.11) א, ויקרא לקו"ת ראה
רפל"ו.12) תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
נשתלחו 13) ש"נש"י ב רמח, פרשתנו מאוה"ת גם להעיר

בתחתונים". ית' דירתו להמשיך
למצוות 14) ובנוגע . כו'" וירדה נסעה "ומשם פ"ה תניא ראה

המצוות  את מכבדין "היו וא"ו) ויגש (תנחומא במדרש מפורש –
אוה"ת  ב. סח, יוהכ"פ א. ב, ויקרא לקו"ת וראה שלוחי". שהן

תרנ"ו. תרמ"ד, מזבח שם ויצב ד"ה שם.
חו"מ 15) שו"ע  ואילך. ה"ב פ"א ושותפין שלוחין הל' רמב"ם

ואילך. ס"ב קפב סי'
יז.16) ח, עקב
ב.17) מא, קידושין ב. לד, ברכות משנה
ג.18) א, ויקרא לקו"ת ראה
הריב"ש 19) בתשובות ממש) (כמותו הלשון וכ"ה שם. לקו"ת
סרכ"ח.
א.20) כג, גיטין
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לב'„. בהתאם גם הם  אלו ענינים שב ' וי"ל,
לו  "לעשות - השליחות שבמטרת (כלליים) ענינים

בתחתונים":ית' דירה

"dxic למטה אלקות שגילוי פירושה, - "
בתוך  הדר האדם ובדוגמת באופן יהי' "בתחתונים"

דירתו.

חבירו, אצל נמצא או ברחוב, הולך כשאדם
אופן  לפי (להתצמצם) עצמו את להתאים עליו
דירתו, בתוך משא"כ נמצא; הוא בו המקום ותנאי

ובהרחבה. בגילוי נמצא הוא בה

ית' לו להיות הקב"ה ד"נתאוה הפי' dxicוזהו
בגילוי 12בתחתונים" יהי' למטה אלקות שגילוי ,
ובהרחבה.

רואין  "אין המלך הלכה, ע"פ מזה: ויתירה
ערום" כשהוא כו' כבוד 21אותו היפך (זהו

ישנו  דירתו, בתוך כשנמצא ואעפ"כ המלכות),
ערום. הוא שהמלך מצב שונים) (בזמנים

זה, מצב בשרֿודם מלך אצל שיש לכך והטעם
ש"נשתלשלו  דלמטה הענינים כל (כמו זה הרי

דלמעלה  מהענינים ד"דירה 22מהן" שהכוונה מפני (
של  התגלותו תהי' שסו"ס הוא בתחתונים" ית' לו

לבוש" שום "בלי (בתחתונים) למטה ,23הקב"ה
תושלם  (שאז לעתידֿלבוא בנוגע שכתוב כמו
עוד  יכנף "ולא בתחתונים") ד"דירה הכוונה

ולבוש"24מוריך" בכנף ממך יתכסה "שלא ,23.

"mipezgza,למטה אלקות שגילוי פירושו, - "
ש  זה בגלל רק יהי' דהיינו,`zewlלא בגילוי, מאיר

אין  (אבל למטה גם שמגיע עד כ"כ מאיר שהאור
גופא  ה"מטה" ואיכות למהות שייכות ),25לזה

ומהות בגדר "בתחתונים", שיהי' .mdly26כיֿאם

שבשליחותו ‰ בזה ההסברה גם שזוהי וי"ל, .
שני  ישנם בתחתונים", "דירה לעשות יהודי של

:27ענינים 

נשים  (אנשים בנ"י לכל משותפת נקודה א)
הקב"ה, של שלוחו הוא אחד שכל בשווה, וטף)

כנ"ל.

וע"ד  מיוחדת, שליחות לו יש כאו"א ב)
עסק' ו'בעלי אוהל' ד'יושבי הכללי החילוק

ו"זבולון") "יששכר"28("יששכר" של שהשליחות
ד"זבולון" והשליחות התורה, בלימוד (בעיקר) היא
יששכר  אצל ועד"ז חסדים. בגמילות (בעיקר) היא
שליחותו  לכאו"א שיש גופא, וזבולון גופא

לו. המיוחדת

תרי"ג  ישנם עצמו, אחד כל אצל שגם - ועד
מיוחד, ותפקיד שליחות יש כח שלכל הנפש, כחות
חמש  "בן - גילו מחמת הבאים לחילוקים נוסף
 ֿ שלש בן למשנה, שנים עשר בן למקרא, שנים
בן  וכו' לגמרא חמשֿעשרה בן למצוות, עשרה

כו'" שנה .29מאה

הענינים  לב' בהתאם הם אלו, ענינים ב' וגם
בתחתונים": שב"דירה הנ"ל

ית' לו "דירה לעשות יהודי של בשליחותו
ועד  אלקות, גילוי למטה שיומשך כדי בתחתונים"
נוגע  לא כי כולם, שוים בזה - לבוש" שום "בלי -
הוא, כמה בן זבולון; או (יששכר הפרטי מצבו
כי  מאה"), "בן שהוא או חמש" "בן מגיל למטה
הקב"ה, של שלוחו שהוא - אחד ענין רק כאן נוגע

כמותו". העליון אדם של "שלוחו

צריך  דהמשלח" "כמותו להיות שבכדי [והגם
של  גדר לשליח) שנתמנה לפני (עוד לשליח להיות
להמשלח  בדומה שהיא כזו וחשיבות חשיבות,

שלוחכם") אף כו' אתם יכול 30("מה עי"ז ודוקא ,
דהמשלח" "כמותו השליחות) מינוי (ע"י -31להיות

עליו  להקב"ה, בנוגע שמדובר מכיון אעפ"כ,
גו"' ואשוה תדמיוני מי "ואל מובן 32נאמר הרי -
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ה"ג.21) פ"ב מלכים הל' רמב"ם א. כב, סנהדרין משנה
רפ"ג.22) תניא ראה
פל"ו.23) תניא
כ.24) ל, ישעי'
(25c"r.אתהפכא לגבי אתכפיא
ע'26) חי"ב לקו"ש תרס"ו). (בהמשך תרס"ז תקעו ד"ה ראה

ועוד. שם. ובהערות ואילך 88 ע' חט"ו .73
כל 27) ומצוותי': בתורה גם הם (דלקמן) אלו ענינים ושני

מצוה  בכל יש זה עם וביחד הקב"ה, של העצמי רצון הם המצוות

תורה היותה שעם בתורה, ועד"ז הפרטי. ענינה ,`zg(גם)
הסוגים  ד' ישנם ב), יג, במדבר (לקו"ת מהתחלקות למעלה
פרטית), מדה סדר כל המדות, ו' (כנגד משנה סדרי שיתא פרד"ס,

oicnl oi`.37 הערה לקמן וראה ועוד. מממונא, איסורא
אֿב.28) כח, לאדהמ"צ ביאוה"ז ה. סו"ס אגה"ק ראה

ועוד. קלד. ע' ולהצ"צ
ספ"ה.29) אבות
ג.30) א, ויקרא לקו"ת וראה וש"נ. ב. מא, קידושין
ס"ג.31) תולדות ש"פ משיחת קונטרס ראה
ה"ח.32) פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם כה. מ, ישעי'
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כ  לו אין שבגדולים גדול שגם ערך בפשטות, ל
שלוחו  להיות יכול שיהודי ומה להקב"ה. ודמיון
אלקה  "חלק שהיא נשמתו מצד זה הרי הקב"ה, של

ממש" "אדם"33ממעל בשם נקרא זה שמצד ,34

לעליון" "אדמה .35מלשון

יהודי  כל לכן נשמה, ישנה אחד שלכל ומכיון
ו"כמותו  הקב"ה, של שלוחו הוא קטן) ילד (אפילו

ממש"]. "כמותו - סו"ס ועד דהמשלח",

במילוי  שעושים טובה פעולה כל ע"י ולכן,
ילד  של (לכאורה) קטנה פעולה אפילו השליחות,
עוד  יהודי ילד ע"י אני" "מודה אמירת (כמו קטן

ית'. עצמותו נמשך חמש"), "בן גיל לפני

תהי' ית' לו שהדירה לפעול כדי אמנם,
mipezgza דירה יהיו רבים) (לשון שה"תחתונים" ,

ומצבם גדרם מצד ית' ע"י mdלו נפעל זה -
שונים  פרטים השונים 36פרטים, לענינים (בהתאם

המיוחדת 37שבעולם) שליחותו יש אחד שלכל ,
בעולם, חלקו את ומזכך מברר הוא שעלֿידה

ית'. לו דירה ממנו לעשות

Â לעת"ל בנוגע מש"כ ג"כ יובן הנ"ל ע"פ .38

ידעו  כולם כי גו' רעהו את איש עוד ילמדו "ולא
גדולם": ועד למקטנם אותי

בידיעת  חילוק יהי' לעת"ל גם אחד, מצד
ו"גדולים": "קטנים" הכתוב וכהדגשת אלקות,

בשווה  כולם - אותי" ידעו "כולם זה עם .39וביחד

שכר  הוא לעת"ל אלקות ידיעת בזה: והביאור
אלקות  בידיעת הענינים וב' עכשיו. עבודתינו על
בעבודת  הנ"ל הענינים לב' בהתאם הם לעת"ל,

דעכשיו: השליחות

הפרטית, שליחותו את מקיים שכאו"א עי"ז
חמש  (בן וגדולים דקטנים חילוקים ישנם שבזה
לעת"ל  יהי' - וכו') למשנה עשר בן למקרא,

בענינ  ובזה הידיעה באלקות, פרטיות ומדריגות ים
לגדולים; קטנים בין חילוקים יהיו

של  ד"שלוחו הענין השליחות, נקודת מצד אבל
"ידעו ezenk"אדם לעת"ל יהי' - שוים כולם שבזה ,

חילוקים, יהיו לא זו ובידיעה ית'), (עצמותו אותי"
mlek".בשווה כולם אותי" ידעו

Ê השליחות את למלא שכדי ההסברה, גם וזוהי .
הענינים  ב' דרושים בתחתונים, דירה ית' לו לעשות

ס"ג). (כנ"ל ו"דעת" "ביטול"

ענין  דרוש - דהמשלח" "כמותו להיות בכדי
כמ"ש  להמשלח, אשכון,40הביטול וקדוש "מרום

רוח" ושפל דכא שהדירה 41ואת לפעול ובכדי :
(בגדרם "בתחתונים" הכחות mdתהי' נוגע שבזה ,(

דרוש  - ס"ה) (כנ"ל הפרטית דשליחות הפרטיים
שכדי  בפשטות, וכמובן דעת, בר יהי' שהשליח
לעוררם  רק לא שמסביבו, אנשים על להשפיע
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רפ"ב.33) תניא
רע"א.34) ס"א, יבמות
ובכ"מ.35) ב. שא, ב. כ, של"ה
ד"דירה36) הענין שגם לומר. זה mipezgzaויש מצד הוא "

ו"כמותו  הקב"ה, של שלוחו הוא הדירה את העושה שהאדם
זה  רק (לא הוא העולם והסתר שהעלם מכיון כי - דהמשלח"

sqezpy(כיֿאם וכיו"ב, עה"ד חטא ע"י שיהי'xapy`בו כן
ית'" אורו הסתר בענין ממנו למטה תחתון שאין במדריגה "תחתון
- ית' לו לדירה העולם את לעשות האפשרות הרי פל"ו), (תניא
למטה  שאין והסתר ההעלם (מתכלית הקצה אל הקצה מן הפיכה
דירה  כו' ש"נתאוה זה מצד הוא הגילוי) לתכלית עד ממנו,
מה  לו יאמר ומי ית', בעצמותו היא זו ד"תאוה" בתחתונים",
"דירה  לעשות יוכל שהאדם שבכדי מובן, ומזה תעשה.
מצד  אלא) דהשליחות, הפרטים ענינים ע"י (לא הוא - בתחתונים"

ו"כמותו". ית') (עצמותו "שנתאוה" זה של שלוחו שהוא זה
מה שזהו בפנים, ע"י mipezgzdyומ"ש הוא דירה, נעשים

להפיכת  (לא היא בזה הכוונה - (דהשליחות) הפרטיים הענינים
mlrdd להתכונות כיֿאם) הנבראים, שבכל השווה הצד דהתחתון,

דכל  הפרט וגדרי שהתכונות שבכדי הנבראים. דפרטי והגדרים
הפרטיים  הענינים ע"י נעשה זה לאלקות, כלים יהיו נברא

.98 ע' חי"ז לקו"ש ועי' דהשליחות.
ידם 37) שעל "שלוחי", (ג"כ) שלהיותם בתומ"צ, ועד"ז

שני  בהם יש לכן - ס"ב) (כנ"ל בתחתונים ית' לו דירה נעשה
חלקי  (שבכל שבתורה העיקרית נקודה :(27 הערה (כנ "ל ענינים
"אותי  ועלֿידה חד", כולא וקוב"ה "שאורייתא - בשווה) התורה
המצוות  שכל - במצוות וכן העצמּות). (המשכת לוקחים" אתם
אור  נמשך מצוה כל שע"י שבהן הפרטים וחילוקי ית'; רצונו  הן
(מה  בתורה ועד"ז דמלכא). אברין רמ"ח פיקודין, (רמ"ח מיוחד
נעשה  עי"ז - וכיו"ב) עולמות, ד' כנגד הם פרד"ס הסוגים שד'
של  אברים רמ"ח כנגד מצוות (רמ"ח האדם של הפרטים זיכוך

של  הפרטים זיכוך - ועי"ז ב)). קע, זח"א סע"ב. כג, (מכות אדם
את  לזכות הקב"ה "רצה במשנה) ב שם, (מכות וכמארז"ל העולם.
בזה, הביאורים שאחד ומצוות", תורה להם הרבה לפיכך ישראל,

ש" זה על ריבוי daxdשהטעם שיש (מה ומצוות" תורה להם
" בכדי הוא ומצוות) בתורה חלוקים ישראל",zekflענינים את

ואילך. 412 ע' חי"ז לקו"ש בארוכה ראה - "זיכוך" מל' "לזכות"
לג.38) לא, ירמי'
"ולא 39) על ("כי") טעם הוא אותי" ידעו ש"כולם דמכיון

ידעו  "כולם דפירוש מוכרח, הרי – רעהו" את איש עוד ילמדו
לוי"צ  לקוטי וראה בשווה. תהי' כולם של זו שידיעה הוא אותי"

רי. ע' לזח"ג
טו.40) נז, ישעי'
שיהי'41) שא"א רק לא דגאוה, בהרגש כשהוא משא"כ

לדור  יכולין והוא אני ש"אין מזו יתירה אלא דהמשלח", "כמותו
א). ה, (סוטה בעולם"
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לפניהם zillkבהתעוררות  שאומר תורה דברי ע"י ,
הנה  בפנימיות, לפעול כיֿאם מלמעלה), (המשכה
לפי  אחד לכל להתאים חכמה, במועצות צ"ל זה

וכו'. ערכו

Á הענינים ב' גם לבאר יש הנ"ל, כל ע"פ .
"וישלח" השם תוכן (א) - ב"וישלח" ס"א) (הנ"ל

כולה: הפרשה כל של השם שזה ו(ב) גופא,

"וישלח" מהשם ההוראה ישנה לכלֿלראש
וצריך  הקב"ה, של שלוחו הוא אחד שכל - גופא
ש"וישלח" מוסיפים ואח"כ שליחותו: את למלא
- וכו' פסוקים ריבוי המכילה פרשה של שם הוא
המרומזים  ואופנים, פרטים ריבוי ישנם שבשליחות

שבפרשה. הענינים בריבוי

של  הפרטיים הענינים שלומדים לאחרי גם אבל
הוא  הענינים כל של שהשם לזכור יש הפרשה,
בפרטי  שעוסק לאחרי שגם ז.א. "וישלח".
(כנ"ל) כו' בשכלו להשתמש צריך שלזה השליחות,
כללות  עם חדורים להיות הפרטים כל צריכים -

") השליחות העיקרית ענין הנקודה וישלח"),
הפרטים. כל של (השם)

***

Ë:"וישלח" הפרשה משם עיקרית הוראה עוד .

לא  היינו, אחרים, לשלוח פירושו - "וישלח"
אחרים  גם עושה אלא שליח, בעצמו שהוא רק

שליח"42לשלוחים  עושה "שליח -43.

את  להאיר יהודי של שליחותו מזה: וההוראה
באופן  להיות צריכה והמצוה, התורה באור העולם
יעשו  הם שגם שמסביבו, האנשים על שיפעל כזה,

בעולם  אלקות לפרסם שלוחים .44סו"ס

È הפרשיות ג' המשך גם לבאר יש עפ"ז .
מדברים  ששלשתם "וישב", "וישלח", "ויצא",

יעקב  יעקב",45אודות "וישלח יעקב", ("ויצא
יעקב" ):46"וישב

" (ע"י יעקב" "ויצא לראש: glyieלכל
שיוצא 47יצחק" שליח, נעשה בעצמו שהוא - (

שבע") ("באר תפילה ושל תורה של אמות מארבע
בהפצת  לעסוק (חרן), ב"עולם" והולך ונכנס

והיהדות  .48התורה

בזה  מסתפק שאינו - יעקב" "וישלח ואח"כ:
אחרים  על גם שפועל כיֿאם "שליח", לבד שהוא

"שלוחים" .49שיעשו

יעקב "וישלח מזה: -mik`lnויתירה גו'"
את  (להאיר שליחותם שיעשו עליהם, שפועל

כוחם  מכפי ויותר למעלה ועד 50העולם) (הרגיל),
העולם, טבע ב"חשבונות" להתחשב שלא -

מלאכים  ֿ 51בדוגמת עולם בגדרי מוגבלים שאינם
הזה.
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ב"וי 42) המדרש שלוחי כפירוש "אלו – מלאכים" יעקב שלח
שם  השני פירוש לפי שגם ולהעיר ד). פע"ה, (ב"ר בשרֿודם"
לקו"ת  – השליחות ענין ע"ש הוא המלאך ממש") ("מלאכים
שבהערה  ויצב, ד"ה א. קנט, קו"א תניא וראה ועוד. ג. א, ויקרא

.14
א.43) מא, קידושין
בשם 44) שם "ויקרא לג) כא, (וירא עה"פ רז"ל דרשת וע"ד

י. (סוטה " כו' ויקריא אלא ויקרא תקרי "אל עולם", אֿל ה'
ואילך). סע"א

"וישב")45) "וישלח", ("ויצא", אלו פרשיות שג' להעיר,
וא"ו, אות כנגד יעקב, של דרגתו - וא"ו אות עם מתחילות כולן
- ח"י בגימט' וא"ו'ין שג' ולהעיר יעקב. של מדתו האמת, מדת

ב). ה, (תענית מת לא יעקב כי ליעקב, שייך שזה
(בשלח  ויט" ויבוא ד"ויסע וא"ו'ין הג' ע"ד שהם לומר, ויש
וש"נ. ואילך). תיט ע' (בשלח עה"פ אוה"ת וראה יטֿכא. יד,
אברהם  האבות ג' כנגד גם שהם קלו)). (ע' פרשתנו לוי"צ לקוטי
לוי"צ  לקוטי שם. אוה"ת ואתחנן. ס"פ לקו"ת (וראה יעקב יצחק
הוא  ד"ויצא" בפנים, לקמן המבואר עם מתאים וזה חג"ת. - שם)
"וישלח", חסד. למטה, מלמעלה העולם את להאיר השליחות
העולם  זיכוך - "שלוחים" שיהיו העולם, עניני על גם שפועל
והשלוה  השלום "וישב", גבורה; למעלה, מלמטה והעלאתו
חיבור  בתמידות) יהי' שאז העתידה, בגאולה בעיקר (שיהי'
ג' כל שבפרטיות לומר ויש תפארת. הענינים, שני והתכללות

כנ"ל. וא"ו), (ג"פ לח"י ששייך ביעקב הם אלו ענינים
כל 46) תפילות "סדר בסוף ברמב"ם אלו פרשיות נק' כן

אהבה). (בסו"ס השנה"
ש"פ 47) משיחות קונטרס בארוכה וראה ה. כח, תולדות

ואילך. ס"ב תולדות
וש"נ.48) ויצא. ש"פ משיחת קונטרס בארוכה ראה
הוא 49) שישראל ,(14 (הערה הנ"ל מזבח שם ויצב ד"ה ראה

המצוות  קיום מפני רק (לא דהמשלח" "כמותו הקב"ה, של שלוחו
הוא  הוא שישראל מפני יותר") "בעומק גם כיֿאם "שלוחי", שהן
ה"ז  זה (ולולא הקב"ה של ל"שלוחי" המצוה, את העושה

גבי גם נתבאר זה שענין ולהעיר כו'). מצוה שנקרא awriתשמישי
המשך  ע"פ כמותו"). אדם של "שלוחו (כי ישראל" אלקי "אֿל
כו'"), שלוחי שהן המצוות את מכבדין ("היו הנ"ל תנחומא דברי
כו'", כיעקב התורה את ועשה המצוות את שכיבד אדם "אין

יהודה "ואת תנחומא glyוכמ"ש שדרשת (ולהעיר גשנה" לפניו
זה). פסוק על היא הנ"ל

פ"י).50) ח"ב (מו"נ "מלאכים" בשם נקראים שכחות ולהעיר
(51.(42 שבהערה (ב"ר ממש" "מלאכים
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מיד  באים ו"וישלח", ד"ויצא" העבודה וע"י
לישב  יעקב) "(ביקש - יעקב" "וישב ל(פרשת)

תהי'52בשלוה" שאז והשלימה, האמיתית לגאולה
והשלימה. האמיתית השלוה

‡È'ג שייכות להסביר גם אפשר הנ"ל ע"פ .
חודש  של העיקרי ענינו כסלו: לחודש אלו פרשיות
שסיום  החדשים) משאר שונה הוא (שבו כסלו

חנוכה. - הוא שלו (וחותם)

בנרות  קבעו חנוכה פתח 53נס "על שמדליקים ,
מבחוץ" שיהודי 54ביתו מזה: הלימודים ואחד .

אור" ותורה מצוה "נר להדליק -55צריך ובמיוחד ,
שבתורה  (שמן התורה ביתו 56פנימיות פתח "על - (

ה"חוץ". את גם להאיר מבחוץ",

גם  אלא ("ויצא"), החוץ את להאיר רק ולא
"עד  ה"חוץ" את ריגלא 57להפוך דכליא

עד 58דתרמודאי" הנרות, את "בהעלותך - ועד ,
מאליה" עולה שלהבת גם 59שתהא לעשות -

להאיר" "נר מאליו", "עולה שיהי' מהסביבה,
("וישלח").

גאולה  והשלימה, האמיתית לגאולה באים ועי"ז
גלות  אחרי' (שאין חנוכה,60נצחית נרות בדוגמת - (

לעולם" בטלין בשלוה").61ש"אינם לישב - ("וישב

·È לאחרי יתירה בהדגשה הוא הנ"ל ענין .
של  הגאולה חג האחרונים בדורות שנתגלה
בי"ט  חב"ד) חסידות תורת (מייסד הזקן אדמו"ר

זו  משבת המתברך חג 62כסלו, גם - [ואח"כ
ביו"ד  האמצעי אדמו"ר של שעליית הגאולה כסלו,

זו  בשבת זה גאולה ]:63יום

ד"יפוצו  הענין עיקר התחיל כסלו בי"ט
חוצה" בג'64מעיינותיך מודגש שבזה והחידוש ,

ד" dvegהתיבות jizepiirn eveti"65:

אופניםֿדרגות. כמה ישנם המטהרים במים
בכל  שמטהר המעין מי היא נעלית הכי והדרגה

דבר  כל ומטהר לבחי'66שהוא, בנוגע גם וכמו"כ .
אחד  דבר שהיא התורה, עצם - שבתורה "מעין"

חד" כולא וקוב"ה "אורייתא הקב"ה, ,67עם
עם  אחד דבר שהיא התורה, בפנימיות ובמיוחד

דקוב"ה  סתים 68סתים "בעסק ית', עצמותו ,
יותר  בגילוי העצמּות בזה מאיר התורה ופנימיות

.69כו'"

מי  רק (לא התורה דפנימיות אלו ומעיינות
אל  מביאים עצמו) המעין גם אלא המעין,

ד"יפוצו". ובאופן ה"חוצה",

בתורת  הזקן אדמו"ר של חידושו הי' וזה
דפנימיות  המעיינות את שהסביר - חב"ד חסידות
באופן  דחכמהֿבינהֿדעת, והשגה בהבנה התורה

מיניה" ע"י 70ד"יתפרנסון - יתירה [ובהרחבה
הנהר" ד"רחובות באופן האמצעי, אדמו"ר

("חוצה"71ד'בינה' הבהמית הנפש של לשכל עד ,[
שאין 72שבאדם  - לאדם) (שמחוץ ל"חוצה" ועד ,(

ממנו. למטה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

צדיק 52) בקשת שבוודאי - ב). (לז, וישב ר"פ פירש"י
וכן  יוסף, של ורוגזו דינה של רוגזה בין שהי' (כפי מתקיימת*
המובחרות  שנים י"ז במצרים, שלו האחרונות שנים בי"ז אח"כ
שתהי' בכדי הי' יוסף" של "רוגזו וגם ויחי); ר"פ בעה"ט - שלו
להעלי' עד מצרים, בגלות הירידה לאחרי יותר נעלית עלי' אח"כ
שמות); ר"פ תו"א (ראה עלה" גם אעלך "אנכי העתידה, בגאולה
וגלויות  מצרים בגלות העבודה ריבוי לאחרי - עפכ"ז
הזמן  הגיע שעתה מובן - (אדום) האחרון בגלות בפרט שלאח"ז,
בתכלית  בשלוה" "לישב יעקב בקשת לקיום מתי?) (ועד

השלימות.
ובפירש"י.53) ב כא, שבת
שם.54) שבת
כג.55) ו, משלי
ועוד.56) ואילך. פנ"ד הק"ש שער בינה אמרי
שם.57) שבת,
יבואו 58) גופא שהם " כו' ריגלא ב"כליא מהפירוש להעיר

תרע"ח). משתשקע (סד"ה כו' הנפש כלות לבחי'
ובפירש"י.59) בהעלותך ר"פ
(60– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

החנוכה. שער סוף פע"ח וראה ב. קטז, פסחים
ר"פ 61) רמב"ן  ע"פ – ו  פט"ו , במדב "ר ה. בהעלותך תנחומא

בהעלותך.

xfeb d"awd" ± dfn dxizie ."miiwn d"awde xfeb wicv"n y"knae (*
."lhan wicve

א.62) פח, ב. סג, זח"ב ראה
ואילך.63) ב מב, בראשית אוה"ת – "ויכולו" בענין כידוע

ועוד. ואילך. א תקח,
ואילך.64) 112 ס"ע שלום תורת השיחות ס'
בתחלתו.65) בכש"ט נדפסה – דהבעש"ט הידועה אגה"ק ל'
ובכ"מ.
פ"ט.66) מקוואות הל' רמב"ם מקוואות. מס' ריש
ועוד.67) פ"ה. תניא א. עג, זח"ג ראה
ועוד.68) א. מו, נצבים ג. ה, ויקרא לקו"ת שם. זח"ג ראה

תקלה. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות וראה
פשס"ב.69) ח"ב תער"ב המשך
מלך 70) מקדש הקדמת וראה בסופו. ו' תיקון התקו"ז לשון

ועוד. שם. לתקו"ז מלך כסא לספרו.
לקו"ש 71) – ובארוכה טו. סו"ס אגה"ק א. קמב, זח"ג ראה

וש"נ. ואילך. 349 ע' חכ"ה
תנה.7)2 ע' אור) (יהל לתהלים אוה"ת ראה
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מעינותיך  ד"יפוצו הענין אמיתית מזה: ויתירה
ל"חוצה" מגיעים שה"מעיינות" רק לא הוא חוצה"
גופא  ה"חוצה" את משנים שהם גם אלא ("ויצא"),
גופא  נה"ב של השכלית שההנחה ("וישלח"),

ל"מעיינות" בהתאם בנוגע 73נעשית גם ועד"ז .
כפשוטו. ל"חוצה"

דא  מר, אתי "קא חוצה" מעינותיך "יפוצו וע"י
משיחא" בגאולה 74מלכא שיהי' בשלוה" "לישב -

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית

.‚È ביום א) אנו: עומדים עצמו, כסלו בחודש
כסלו. י"ד ב) השבת,

מהלך  עם קשור השבוע) ימי (סיום השבת יום
יום  כסלו, י"ד בוקר"). ויהי ערב ("ויהי השמש
סמוך  גופא ובזה הלבנה, מהלך עם קשור בחודש,

"קיימא  שאז בחודש, ט"ו - סיהרא 75וערב
.76באשלמותא"

בו  שאין "שמש" ה': בעבודת ביניהם החילוק
ד"תמידים  העבודה אופן על מרמז שינויים,
ראשון  (בחצי שינויים בה שיש "לבנה" כסדרם".
- השני בחצי ומתגדלת, הולכת - החודש של
העבודה  אופן על מרמז ומתמעטת), הולכת
(שינויים  צ"ל שתמיד כהלכתם", ד"מוספים
האור  בהמשכת עליות בקודש, ועליות ו)הוספות
הביטול  בעבודת ועליות אור"), ותורה מצוה ("נר
ליחוד  כהכנה האור), וגשמיות בחומריות (ומיעוט

הבא  בר"ח וסיהרא' .77'שימשא

בימי  שלימות השבת, ביום כשעומדים ולכן,
סיהרא  כש"קיימא לחודש, י"ד וביום השבוע,
אופני  ששני מיוחדת, נתינתֿכח יש - באשלמותא"

כהלכתן") ומוספין כסדרן ("תמידין הנ"ל עבודה
בשלימות, יהיו

צריכה  הנ"ל, עבודה אופני בשני והשלימות
באופן  כיֿאם לעצמו, בנוגע רק לא להיות

הארץ" על השמש 78ד"להאיר של תפקידם (שזהו
חי  צומח דומם הארץ, כל את להאיר והלבנה,
שמסביב, האנשים על ולהאיר להשפיע - ומדבר)
שלמטה  ודומם) צומח (חי, לסוגים גם - ועד

מ'מדבר'.

לפעול  גם אלא (מבחוץ), להאירם רק ולא
אור  ע"ד - בפנימיותם יחדור שזה באופן עליהם
בפנימיות  גם שפועלים הלבנה ואור השמש

כמ"ש  שבארץ, שמש 79הנבראים תבואות "וממגד
ירחים" גרש ומדבר,80וממגד לחי בנוגע ועאכו"כ .

בכחם  שיש - ועד והלבנה, השמש מאור שנהנים
וכיו"ב.81לרפא 

„È:השבת מיום נוסף לימוד .

מלאכתו 82עה"פ  השביעי ביום אלקים "ויכל
שעשה  זה דבר אפשר וכי (דלכאורה: עשה" אשר

השביעי  ביום במדרש 83מלאכה איתא שהי'84),
הסדן, גבי על בקורנוס מכה שהוא "כזה באופן
זה  שגם משתחשך" והורידה יום מבעוד הגביהה
"מלאכתו  נקרא הסדן") גבי על בקורנוס ("מכה
יום  מבעוד ש"הגביהה מכיון אבל עשה", אשר

אסור  אי"ז משתחשך" .85והורידה

ובהקדים, לכאו"א. והוראה לימוד ישנו ומזה
מותרת, היתה שהמלאכה איך הסברה ישנה אם גם
כביכול, לעשות, הקב"ה הוצרך מדוע מובן, אינו
ובלשון  השביעי"? ב"יום שיכנס כזה באופן

כלה 82רש"י  כאילו ונראה השערה כחוט בו "נכנס -
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הוא 73) התורה, דפנימיות הענינים בשכלו שמונח שזה היינו,
הוא החסידות דתורת ההסברה שמצד zecedlבאופן gxken שכן

שלו. שכל נעשה שזה ועד האמת, הוא
(74.65 הערה הנ"ל אגה"ק
כו.75) פט"ו, שמו"ר וראה ב. רכה, א. קנ, ח"א זהר ראה
יום 76) כ"ט כ"א שלימים, ימים ל' לא הוא החודש א) שהרי:

ה"ג), פ"ו החודש קידוש הל' (רמב"ם חלקים ותשצ"ג שעות וי"ב
כסלו  בחודש ובפרט הט"ו, יום באמצע הוא החודש שחצי נמצא
יותר  עברו שכבר בוקר, לפנות בשבת הי' הלבנה שמולד – זה
אדה"ז  (שו"ע המלך את מלוין שבו זה, מוצאיֿשבת ב) יום. מי"ד

בחודש. ט"ו הוא – ס"ב) ס"ש או"ח
מח 77) ע' תקס"ז (סה"מ חודש" "מחר דרושי בכ"ז ראה

ועוד). ואילך. סע"ב ד, בראשית אוה"ת – הגהות ועם ואילך.
זו. שנה וירא ש"פ משיחת קונטרס

טו.78) א, בראשית
ובפירש"י.79) יד לג, ברכה
כח 80) ש"לירח בספרים כמבואר – הדומם על השפעה וגם

והנהרות  הימים תוספת זה על והראי' המים, ביסוד ומיוחד מוסיף
כמו  כו' האש יסוד מניע השמש לניצוץ כו' הירח בתוספת
ח"ב  (מו"נ כו'" השמש עם במציאות החום מהתפשט שתראהו

שם. ברכה עה"פ בחיי רבינו וראה פ"י.
הובא 81) כ. ג, (מלאכי בכנפי'" ומרפא צדקה "שמש כמ"ש

לב). לב, פרשתנו בפירש"י
ב.82) ב, בראשית
הבאה.83) שבהערה לב"ר רש"י
ט.84) פ"י, ב"ר
(8532 ע' ח"ה לקו"ש שם. המדרש במפרשי ראה – הביאור
ואילך.



g"nyz'dפב elqk c"i ,glyie t"y zegiyn

שיהי' כזה באופן הקב"ה עשה מדוע - ביום" בו
ביום"? בו כלה כאילו "נראה

ולימוד  הוראה הקב"ה נתן גופא בזה והביאור:
פעולה! וכל רגע כל ויקר חשוב כמה עד ליהודי,

פעולה  ע"י הרי הבריאה, שבמלאכת וכשם
מלאכת  כל נשלמה הקורנס) (הורדת "קטנה"
מיד  נכנס ומזה מלאכתו"), גו' ("ויכל הבריאה

השביעי" ביום ,82ל"וישבות

של  שלוחו שהוא לכאו"א, בנוגע גם הוא עד"ז
שגם  בארוכה), (כנ"ל דהמשלח" ו"כמותו הקב"ה
ויחידה, אחת טובה פעולה אודות כשמדובר
"כחוט  ביותר קטנה היא כשהפעולה ואפילו
זו  שפעולה להיות, שיכול לדעת, צריך - השערה"

ה  "הורדת היא "קרוב" יותר או בפטיש", "מכה
דזמן  העבודה כל נשלמת שעלֿידה הפטיש",
שכולו  ל"יום נכנסים הפעולה) (אחרי ומיד הגלות,

ומנוחה" ברמב"ם 86שבת וכפס"ד מצוה 87. "עשה :
כולו  העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת,

והצלה". תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף

ÂË מ'האלט") שמרעישים מה גם מובן עפ"ז .
עוד  להוסיף צריך שיהודי שטורעמען") איין אין
היהדות  הפצת בתומ"צ, פעולה ועוד פעולה
בעניני  - זו בשנה ובפרט חוצה, והמעיינות
להביא  אפשר עי"ז כי (שמחה), ו"תשמח" "הקהל"

קודם. אחד ברגע צדקנו משיח את

אלפי  כבר למשיח מחכים הרי בנ"י דלכאורה:
כל 88שנים  במשך ומצוות תורה ריבוי עשו וכבר ,

הדורות?!

אודות  שמדובר מכיון מובן: הנ"ל וע"פ
דירה  ית' לו לעשות הקב"ה של שליחותו השלמת
יהי' זה האם מוגבל אינו הקב"ה הרי - בתחתונים
או  שבקטנים קטן ע"י גדולה, או קטנה פעולה ע"י
ילד  ע"י זו קטנה שפעולה ויתכן, שבגדולים, גדול
את  שתביא בפטיש" ה"מכה היא - זה קטן

הגאולה!

ÊË לכאו"א וחיות מרץ מוסיפה גופא זו וידיעה .
בפועל: בעבודתו

הקב"ה  של שליחותו במילוי פעולותיו כל לחזק
התורה  קיום ע"י בתחתונים", "דירה לעשות בעולם
גם  חוצה המעיינות והפצת היהדות והפצת ומצוות,
מצוות  שבע להפצת בנוגע - ועד אחרים, ליהודים

אוה"ע  נח, .89בני

עוסק  בעצמו שהוא - ד"ויצא" באופן רק ולא
שגם  (ולחזק) לעשות - ד"וישלח" באופן אלא בזה,
של  "שלוחים" בגלוי) ויותר חזק (יותר יהיו אחרים
כנ"ל. ממש", ד"מלאכים כחות עם - ועד הקב"ה,

שמו  הדור שנשיא זה, בדורנו מיוחדת והדגשה
" -sqei"אחר בן לי ה' "יוסף שם על לעשות 90"

"בן" יהי' הוא שגם להקב"ה.91מ"אחר" (בגלוי)
לי"wgviו" יצחק השומע "כל שם על מי 92" שגם :

במצב  איננו (ועדיין "שומע" רק לע"ע שהוא
" - גופא ובזה בעיניו), גם lkד"רואה" השומע",

לי", "יצחק הוא גם - כו' בחיצוניות רק ששומע מי
ועד  להמשלח, ותענוג צחוק הגורם שליח, שנעשה
עי"ז  בעצמו, כביכול, הקב"ה, הראשון, להמשלח -
הקב"ה  של (כביכול) והתענוג התאוה את שממלא

בתחתונים  דירה ית' לו .93להיות

ÊÈ הנ"ל עבודה להיות צריכה - זו ובשנה .
- זו שנה המייחדים הענינים בשני יתירה בהדגשה

תשמח" ו"שנת הקהל" :94"שנת

העם, את ל"הקהל הזדמנות כל לנצל א)
"ליראה  בהם לפעול כדי והטף", והנשים האנשים
על  חיים אתם אשר הימים כל גו' אלקיכם ה' את

ה',`..f.95האדמה" יראת לו שיש בזה להסתפק לא
יהודים  להקהיל אלא לאחרים, חיה' 'דוגמא והוא
"ליראה  אצלם) להוסיף (או עליהם ולפעול אחרים,

הימים". ל"כל - ועד אלקיכם" ה' את

"האנשים  בין ב"הקהל" חילוק שאין ובהדגשה
ה' את ד"ליראה הנקודה מצד כי - והטף" והנשים
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תמיד.86) מס' סוף
ה"ד.87) פ"ג תשובה הל'
(88– מקרא של ובפשוטו ליעקב בנוגע בפרשתנו וכמבואר
i"yxit.(בסופו יד (לג,
ספ"ח.89) מלכים הל' רמב"ם ראה

כד.90) ל, ויצא
ועוד.91) ואילך. א רכ, ויצא אוה"ת ראה
ו.92) כא, וירא
ויצא 93) ש"פ משיחת קונטרס וראה ג. כא, ויצא תו"א ראה

ס"ב. זו שנה
זו.94) שנה לךֿלך ש"פ משיחת קונטרס בארוכה ראה
ואילך.95) יב לא, וילך
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בנוגע  לעיל המבואר [ע"ד שוים כולם אלקיכם",
בתחתונים"]. ד"דירה השליחות לעבודת

שליחותו  בקיום ה' עבודת בשמחה, להוסיף ב)
לבב" וטוב "שמחה -96מתוך לעצמו בנוגע הן ,

"ּתׂשמח" והן הבטחה, ולשון ציווי לשון ְְִַַַ"ּתׂשמח",
עם  כששמח היא השמחה (ששלימות אחרים
יצחק  השומע ("כל בשמחה יהיו הם שגם אחרים),

לי").

של  ענין נעשה - בשמחה השליחות קיום וע"י
הגדרים  כל פורצת שמחה כי בנ"י, בין אחדות

בנ"א  שבין .97וחילוקים

ÁÈ שהזמן בענין לעורר יש - פרטיות ובפרטי .
גרמא:

- המתאימות בהכנות לעסוק יתחילו מקום בכל
רבתי" בי"ט 98"הכנה והתוועדויות לחגיגות -

החלטות  ובקבלת עם", ד"ברוב ובאופן כסלו,
מעינותיך  ד"יפוצו העבודה ולחזק להוסיף טובות

חוצה".

חנוכה  לימי ההכנות - "מבצע 99ולאח"ז ,
חנוכה, של המצוות ויקיים ידע שכאו"א חנוכה",
פתח  "על להאיר", ד"נר ההוראות להסיק - כולל

אור". ותורה מצוה ב"נר מבחוץ", ביתו

ËÈ העבודה היתה שכבר שלאחרי ויה"ר, .
הנוספות  הפעולות אחת תהי' - ו"וישלח" ד"ויצא"
- ה"וישב" את שתביא בפטיש" ה"מכה הנ"ל
לחיי  ומנוחה שבת שכולו ב"יום בשלוה", "לישב

העולמים",

הנה" ישובו גדול "קהל היעוד ,100בקיום
ראשם" על עולם "שמח 101ו"שמחת לשמחת עד ,
האהובים" ריעים הקב"ה 102תשמח נישואי -

אחד" לבשר ד"והיו באופן "ישראל 103וכנס"י, -
חד" כולא וקוב"ה עוד 67(אורייתא) יכנף "ולא ,

שלימות  - מוריך" את רואות עיניך והיו מוריך,
ית' עצמותו גילוי בתחתונים, ית' לו דירה גילוי
עוד  ילמדו "ולא - ועד ד"תחתונים", הפרטים בכל
ועד  למקטנם אותי ידעו כולם כי גו' רעהו את איש

ממש. בימינו ובמהרה גדולם",
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סוף 96) רמב"ם רע"א). (ל"ג, פכ"ו תניא וראה מז. כח, תבוא
לולב. הל'

ואילך).97) רכג (ס"ע תרנ"ז תשמח שמח בארוכה ראה
תלמודית 98) אנציק' וראה ובכ"מ. ובפירש"י. ב ב, ביצה ראה

וש"נ. ס"ג. (א) הזמנה ערך

ג'99) שבתוך השבת הבאה, מהשבת מתברכים שתחילתם
כסלו. מי"ט ימים

ז.100) לא, ירמי'
יא.101) נא, י. לה, ישעי'
הנישואין.102) ברכת נוסח
כד.103) ב, בראשית

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אלי' עקיבא שי'

שלום וברכה!

נהניתי לקרות במכתבו ע"ד השתדלותו להודיע ולהחדיר בתוך התלמידים והתלמידות שלו 

סיפורים חסידותיים וכן עניני חסידות ובטח יוסיף אומץ בזה, כי הרי זהו כל האדם, וכמ"ש סוף דבר 

הכל נשמע )אז אלע זאלן דערהערן( את האלקים ירא )כי זהו יסוד ושרש העבודה( ואת מצותיו שמור 

כי זה כל האדם )בגימ' מ"ה אילנא דחיי פנימיות התורה זוהי תורת החסידות(...

מוסג"פ קונטרס שהו"ל לא כבר, ובטח יזכה בו את הרבים. ואף ששולחים ג"כ להרה"ג הוו"ח 

אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יהודא דוב שי' שחט, בטח לא די בא' והלואי שיספיק שני קונטרסים 

בשביל סביבתם, ויעוין ג"כ בקונטרס זה בענין אכילת הדם כי זה כל האדם הנ"ל.

בברכה ופ"ש כל אנ"ש שי'.

נ"ב: הפ"נ שלו נתקבל.
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וגו' המלכים ואלה דיבורֿהמתחיל רש"י בפירוש ביאור -

הפסוק ‡ על מלכו 1. אשר המלכים "ואלה
מעתיק  - ישראל" לבני מלך מלך לפני אדום בארץ
ומפרש: וגו'", המלכים "ואלה התיבות רש"י
מלכות  וביטל יעקב העמיד וכנגדן היו, "שמונה
דוד  ואישֿבושת, שאול הן, ואלו בימיהם, עשו
יורם  ובימי יהושפט, אסא אביה רחבעם ושלמה

כתיב  יהודה 2בנו יד מתחת אדום פשע בימיו
כתיב  שאול ובימי מלך, עליהם מלך 3וימליכו אין

מלך". נצב באדום

מובן: ואינו

מקרא  של פשוטו ליישב "אני - רש"י של ענינו
של 4באתי" בפשוטו הקושי מהו ובנידוןֿדידן, ,

ועד  לפירוש, רש"י צריך שבגללו כאן מקרא
יעקב  העמיד וכנגדו היו, שמונה ארוך, לפירוש
שאירע  ענין וכו'", בימיהם עשו מלכות וביטל

דורות?! וכמה כמה לאחרי ישראל מלכי בזמן

מה · "לקיים רש"י שכוונת כותב הרא"ם .
נופל.5שנאמר  זה קם כשזה יאמץ, מלאום ולאום

שמונה  בימי עשו מלכות ביטול על והראיה,
אין  כתיב שאול שבימי ישראל, על שמלכו המלכים
פשע  בימיו כתיב יורם ובימי מלך, נצב באדום מלך
עד  שאול דמזמן משמע, יהודה, יד מתחת אדום
ישראל, מלכי תחת משועבד אדום היה זמן אותו
מלכים  שמונה של בימיהם בטלה עשו ומלכות

יורם". ועד שמשאול

מה  "לקיים - אריה' ה'גור כותב ועלֿדרךֿזה
נופל,6שנאמר  זה קם כשזה החרבה, אמלאה

מהם. המלכות את ביטל המלך דוד כשקם ולפיכך
ד  המלכות והא וביטל מלכים שמונה העמיד אמר

כמו  שוים, רצונוֿלומר גוים, שני לקיים כדי מהם,
זה" העמיד זה .7שהעמיד

לימוד  בדרך אינו תירוצם לכאורה, אבל,
כי: מקרא', של 'פשוטו

ולא  מקרא, של פשוטו לבאר רש"י של ענינו א)
קושי  אין אם כלומר, וכו'", שנאמר מה "לקיים

לפרש. רש"י צריך לא מקרא, של בפשוטו

" רש"י שכוונת לומר יתכן איך ועיקר: miiwlב)
בשעה  בה - יאמץ" מלאום ולאום שנאמר מה
מתחת  אדום "פשע יורם שבימי בפירושו שמדגיש
במשך  שרק היינו, מלך", עליהם וימליכו יהודה יד
עשו", מלכות "בטלה אלו מלכים שמונה תקופת
לצד  עשו מלכות נתקיימה לאחריֿזה, מהֿשאיןֿכן

ישראל, מלאום jtidמלכות "ולאום שנאמר מה
יאמץ"?!

לתקופה  בנוגע השאלה נשאלת [ועלֿדרךֿזה
dncwy אדום בארץ מלכו אשר המלכים ל"אלה

ישראל": לבני מלך מלך לפני

שבמשך  לומר יתכן שלא פשוט וגם מובן
לזמן  עד ועשו יעקב של מזמנם ארוכה, הכי תקופה

mipyשאול, ze`n dnk8באדום מלכו ,dpeny
אדום  מלכי ששמונת לומר צריך כן ועל מלכים!
משך  היה זה ומלבד מסויימת, תקופה במשך היו

מלך. היה שלא רב זמן

יאמץ" מלאום "ולאום נתקיים איך ועלֿפיֿזה,
ואדום  ישראל - שניהם שאצל היה 9בתקופה לא -

מלך].
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לא.1) לו, פרשתנו
כ.2) ח, מלכיםֿב
אסא 3) בימי נאמר זה שפסוק ואף – מח. כב, מלכיםֿא

וכמ"ש  לזמנם, עד נמשך זה שמצב הוא הפירוש הרי ויהושפט,
לפי  נכתב וכאן המלך, הוא הנציב דוד "בימי במלכים: רש"י
אדום  פשע בימיו שקילקל יהושפט) (של בנו יהורם שבימי
לו", כפופין היו עדיין יהושפט בימי אבל מלך, להם וימליכו
שנאמר  שאול, בזמן התחיל אדום) על דישראל (שלטון זה ומצב

וגו' אויביו בכל סביב "וילחם כז) יד, (שמואלֿא וגו'mec`aeבו
ירשיע". יפנה אשר ובכל

ועוד.4) ח. ג, בראשית פירש"י וראה כ. לג, פרשתנו פירש"י
ובפירש"י.5) כה כג, תולדות
שם).6) תולדות בפירש"י (הובא ב כו, יחזקאל

שבדברי 7) המלכים" "ואלה בפסוק מפירש"י גם ולהעיר
מעמיד  שזה "בשעה השאר) (בין מב"ר שמביא מג), א, (א' הימים

ח'". העמיד וזה ח' העמיד זה כו'. מעמיד זה כו'
(8– קצ"א ב"א סדה"ד (ראה שנה מאות לשבע קרוב

תתפ"ב).
בכתוב 9) מפורש שהרי – עצמם ועשיו ליעקב בנוגע משא"כ

כג  כה, (תולדות מלכות" אלא לאום "אין גו'", "ולאום
ששה  בזמנם כשהיו ועשו ליעקב הכוונה שאין היינו, ובפירש"י),
פשוטו  – ובפרט כלל, לאום זה שאין נפש, שבעים אפילו או נפש

מלכות. דהיינו וכנ"ל מקרא! של
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מספרת ‚ מדוע נוספת: שאלה בהקדים ויובן .
מלכו  אשר "המלכים אודות ובארוכה, התורה,
משה  ב"תורת נפקאֿמינה למאי - אדום" בארץ

אדום?! במלכות נעשה מה לדעת ישראל" לבני

בנוגע  זו שאלה לשאול יכולים לכאורה,
גו'" עשו תולדות ד"ואלה הסיפור ,10לכללות
גו'" הארץ יושבי החורי שעיר בני "אלה ,11ובפרט

לשם" עשו שבא קודם יושבים לא 12"שהיו (שכאן
שהוריש  החורי אודות כיֿאם עשו, אודות מדובר
זה  כל נפקאֿמינה למאי דלכאורה, - עשו)

dxeza!?

עשו", ד"תולדות הסיפור לכללות בנוגע אמנם,
לומר  יש החורי", שעיר "בני אודות 13והסיפור

קיום  את להדגיש כדי (גם) זה כל כתבה שהתורה
לעשו  יצחק של ריבוי 14ברכתו לו היו זה שבגלל .

החורי  שעיר "בני את להוריש והצליח כו', אלופים
הארץ" .15יושבי

אדום  מלכי אודות לסיפור בנוגע מהֿשאיןֿכן
כדי  זאת מספרת שהתורה לומר אפשר אי -
של  מברכתו (כתוצאה עשו של וחזקו גדלו להדגיש

שהרי אלו `daxcיצחק), שמלכים בקרא מפורש :
eyr ly erxfn eid `l"16 מערי") "מבצרה" אלא ,

היא  התימני"17מואב "מארץ בזה 18)", וכיוצא ,19,

שבאו  ואומות מקומות משאר מלכים כלומר,
- אדום בארץ בארצו 20לעשיו oeifaומלכו שהמלך ,

אחרת! ואומה ממקום הוא

מספרת  מדוע לדוכתה: קושיא הדרא ואםֿכן
אדום?! מלכי אודות ובארוכה, התורה,

וכנגדן „ היו "שמונה שבפירושו לומר, ויש .
בהרחבה  לתרץ רש"י כוונת הנ"ל,21וכו'" קושיא

כדלקמן.

אצל  מתעוררת היא שגם - יותר גדולה וקושיא
למקרא': חמש 'בן

הוא זה יצחק,dxizqaסיפור לברכת (לכאורה)
בברכתו  אמר שיצחק לאחרי גביר 22כי "הוה ליעקב

תעבוד"23לאחיך" אחיך "ואת לעשו ואמר ,24

שיעקב  - וקלֿוחומר במכלֿשכן – מובן (ומזה
"מלכים  היו עשו), לגבי יתירה במעלה להיות צריך
קיימה  שאדום היינו, אדום", בארץ מלכו אשר
ולא  יעקב), את לעבוד (במקום בפניֿעצמה מלכות
מלך  מלך "לפני היתה אדום שמלכות אלא עוד,

ישראל"?! לבני

רש"י  מתרץ זה וכנגדו 25ועל היו, "שמונה -
וכו'": בימיהם עשו מלכות וביטל יעקב העמיד

מסופר  - חמש' ל'בן רש"י אומר - בסךֿהכל
אודות כל dpenyכאן (כנגד "וכנגדן בלבד, מלכים

יעקב  העמיד בימיהם",lhiaeהשמונה) עשו מלכות
שלו  מלכים שמונה העמיד יעקב שכאשר היינו,
עשו, מלכות את עלֿידיֿזה ביטל רש"י), (שמנאם

היה l`xyi.אדום ikln zgz careyn

מלכו  אשר המלכים "ואלה בכתוב הדיוק וזהו
אדום שקיומה iptlבארץ - ישראל" לבני מלך מלך

" אלא היה לא אדום מלכות לבני iptlשל מלך מלך

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

ואילך.10) א לו, פרשתנו
ואילך.11) כ שם,
עה"פ.12) פירש"י
ר"פ 13) ברש"י כמפורש ס"ל דלא פשטנים שיש את"ל באם

שלא  קצרה בדרך ותולדותיו עשו ישובי לך שכתב "אחר וישב
איך  מלחמותיהם וסדר נתיישבו היאך לפרש וחשובים ספונים היו
ארוכה  בדרך ותולדותיו יעקב ישובי לך פירש החורי, את הורישו
(פרשתנו  רש"י כמ"ש החורי", שעיר ל"בני בנוגע ובפרט כו'".

החורי משפחת לנו לכתוב הוזקק "לא יבֿכד) iptnלו, `l`
לידבק  תאבים היו כמה אברהם של גדולתו "להודיע תמנע",

כו'". בזרעו
קיום 14) – שרה) חיי (ס"פ ישמעאל לתולדות בנוגע ועד"ז

כ). יז, (לךֿלך וגו'" שמעתיך "ולישמעאל ההבטחה
ובני 15) לפנים החורים ישבו "ובשעיר יב: ב, דברים גם ראה

שהיו  כח בהם "נתתי ובפירש"י: תחתם", וישבו גו' יירשום עשו
והולכים". אותם מורישים

(תולדות 16) צעיר" יעבוד "ורב שנאמר מכיון – הדבר וטעם
כז, (שם לאחיך" גביר "הוה – ליעקב יצחק ובברכת כג), כה,
לקו"ש  (ראה ליעקב כמו מלכים לעשו שיהיו יתכן לא שלכן, כט),

.(296 ע' חט"ו
ובפירש"י.17) לג לו, פרשתנו
לד.18) שם,
מו"נ 19) א. פל"ז, שמו"ר עה"פ. וספורנו רד"ק ב"ר, ראה

י. (פי"ד, ובבמדב"ר שם). ועוד בחיי כברמב"ן, (ודלא פ"נ ח"ג

אדום, מבני היו מהם דג' מחלק שם) פרשתנו אברבנאל וראה
אומות". ומשאר היו מקומות "משאר והשאר

בגוים20) נתתיך קטן "הנה עה"פ ממארז"ל אתה iefaלהעיר
עובדי' עה"פ (פירש"י מלך בן מלך מעמידים היו שלא – מאד"

א). יו"ד, מע"ז – ב א,
אחד,21) פסוק בשביל נאמרה הפרשה שכל לומר נצטרך ולא

ברמז. הענין בו וגם
צעיר".22) יעבוד "ורב לרבקה כבר שנאמר מה על נוסף
כט.23) כז, תולדות
מ.24) שם,
פירושו,25) כותב אלא השאלה, את מקדים שאינו וכדרכו,

השאלה. מתורצת ממילא ובדרך
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מלכים  יעקב כשהעמיד ומיד תיכף שכן, ישראל",
עשו.lhiaשלו, מלכות

מלכי  אודות הסיפור טעם מובן ועלֿפיֿזה
יצחק  ברכת של קיומה את להדגיש כדי - אדום

עשו  לגבי יעקב מעלת :26עלֿדבר

מלכו אשר המלכים `mec"ואלה ux`a בארץ - "
בניֿישראל  על שלא ופשיטא לא, ותו בלבד, אדום
עשו, של מזרעו היו לא אדום שמלכי לזה, (ונוסף
הכתובים  בהמשך שכתוב כמו אומות, משאר אלא
לבני  מלך מלך "לפני - זה וכל ג)), סעיף (כנ"ל
מלכים  יעקב כשהעמיד ומיד תיכף כי ישראל",
תחת  משעובדים והיו עשו, מלכות את ביטל שלו,

מלך"). נצב באדום אין ("מלך ישראל מלכי

ביאור:‰ ליתר - ולהוסיף .

" רש"י כוונת xn`pyאין dn miiwl יעבוד ורב
שהרי  - תעבוד" אחיך ואת לאחיך, גביר הוה צעיר,
של  פשוטו לפרש אלא אינו שענינו לכך (נוסף
חייהם  למשך בנוגע (א) נשארת זו שאלה מקרא)

ועשו  יעקב הזמן 27של משך לכל בנוגע (ב)
 ֿ סוףֿכל שהרי - ישראל" לבני מלך מלך ש"לפני
של  מזמנו (ג) צעיר", יעבוד "ורב נתקיים לא סוף
גו' יהודה מתחת אדום פשע ש"בימיו ואילך יורם
ההבטחה  עם זה מתאים כיצד - הזה" היום עד

תעבוד" אחיך "ואת צעיר", יעבוד .28"ורב

מבאר  שאינו כמו - זו קושיא מתרץ אינו ורש"י
הובטח  ולדוגמא: דוגמתם. "קלאץֿקושיות" שאר

עמך" איטיב "היטב לא 29ליעקב ואףֿעלֿפיֿכן ,
delya ayi30" היו חייו שני וימי ,mirxe hrn"31.

- שלפניֿזה zixaaeלאברהםghaedובפרשיות
(dzlgzdae) וקדמוני קניזי dfd,32קיני meid cre

yngרואה oa'!נתקיים לא שעדיין למקרא'

את  לתרץ כאמור, היא, רש"י כוונת אלא,
למקרא' חמש ה'בן אצל שמתעוררת weqtaהשאלה

df,אדום מלכי אודות התורה מספרת מדוע (א) :
הוא  אדום מלכי אודות הסיפור מזה, ויתירה (ב)
זה  ועל יצחק?! ברכת לתוכן (לכאורה) בסתירה
יעקב  העמיד וכנגדן היו, שמונה רש"י: מתרץ

בארוכה. כנ"ל בימיהם", עשו מלכות וביטל

Â אודות בתורה מהלימוד אשר ויהיֿרצון .
- עשו מלכות את וביטל יעקב שהעמיד המלכים
דיעקב  המלוכה חידוש ממש, בפועל להקיום נזכה
דוד  מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח "המלך -

הראשונה" לממשלה עשו 33ליושנה מלכות ומבטל ,
שכתוב  כמו יוסף 34– ובית אש יעקב בית "והיה

ואכלום  בהם ודלקו לקש, עשו ובית ולא 35להבה
עשו", לבית שריד יהיה

היעוד  קיום ציון 36עדי בהר מושיעים "ועלו
במהרה  המלוכה", לה' והיתה עשו הר את לשפוט

ממש. בימינו
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קיום 26) הכתוב מדגיש שבה הפרשה להתחלת וההמשך
יצחק ורק eyrlברכת אך היא לעשו שהברכה – ס"ג) (כנ"ל

כפשוט. יעקב, של לגדלותו בסתירה זה שאין בתנאי
הערה 27) לעיל (ראה "לאום" נאמר לא זה שבענין דמכיון

עצמם. ועשו יעקב על ולכלֿלראש) (גם דקאי משמע, ,(9
(כשיעברו 28) תריד כאשר ד"והי' בהענין זה לתלות ואין

מ  כז, (תולדות צוארך" מעל עולו ופרקת אזי) התורה, על ישראל
השלימות, בתכלית הי' בודאי עצמו יעקב שהרי*: – ובפירש"י)
מלך  מלך שלפני לזמן ובנוגע עשו. על שמלך מצינו לא ואעפ"כ,
מאשר  יותר גרוע מצב הי' הזמן כל שבמשך מסתבר לא - לבנ"י
עצמם** המלכים שמונת שבין ובפרט המלכים. שמונת בתקופת

,"xirv ceari axe"c dghadl rbepa uxezn `l oiicry jkl sqep (*
.i`pz mey yxtzp `l dfay

z` ekilndy f"ir "cec ziaa l`xyi erytie"y oeikny jkl sqep (**
,`i `Îmikln ± dnly zbdpd lr yperk) mihayd zxyr lr mraxi

dlha ± (hi ,ai my .jli`e `iaexzia zekln dxwiry ,awri zekln
.cec

שלאחרי  בזמן ולאידך, ה'. בעיני הרע שעשו ואבי' רחבעם גם היו
ואמציהו  יואש כמו ה', בעיני הטוב שעשו מלכים כמה היו – יורם

כו'. ועזרי'
יג.29) לב, פרשתנו
וישב.30) ר"פ פירש"י
ט.31) מז, ויגש
יט.32) טו, לךֿלך
רפי"א.33) מלכים הל' רמב"ם
יח.34) א, עובדי'
("כל 35) כולם" את ושורף שמכלה מיוסף קטן "ניצוץ

וישב. ר"פ (ישן) פירש"י – למעלה") הכתובים האלופים
יד.36) לג, פרשתנו בפירש"י הובא – כא א, עובדי'
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הפרשיות: לשמות בנוגע א, בסעיף

לכאורה, הם, הפרשיות מיוחד,oniqשמות שם לה נותנים שלכן, פלונית. פרשה על שמדברים לדעת
ולכל  לפרשה), מפרשה השינוי ניכר (שבה הפרשה מהתחלת אחת תיבה - פרשיות משאר אותה להבדיל

כו'). שלימה אריכות לא (אבל תיבות שתי - היותר

אלפים "שני - ארוכות לתקופות סימן שנותנים אלפיםdxezועלֿדרך שני ,giynd zeni"1,היינו ,
אחת  תיבה של (שם המשיח" "ימות ועלֿדרךֿזה שנה, אלפיים של כללית התקופה שם היא ש"תורה"

המשיח"). "ימות – תיבות שתי או "תורה", –

ד" הענין בהם גם שיש [ועד בתורה חלק הם הפרשיות שמות גם דבר, של לאמיתתו mvrdאמנם,
תופס  בכולו"ewlgaכשאתה תופס יש 2אתה ולכן גופא], עצמיים בענינים עצמי ענין הוא התורה שהרי ,

בפניֿעצמו. כענין עצמם מהשמות גם והוראה לימוד

והתורה: ישראל נשמות של השליחות בענין 14 והערה ב, בסעיף

כתיב  תולדות 3ובהקדמה: ספר "זה לאידך, וכן לאדם, נמשלה שהתורה היינו, אדם", התורה "זאת
בהלכה 4אדם" גם שמצינו (כפי תורה' ל'ספר) (עד ספר בדוגמת הוא שהאדם אדם"5, ד"תולדות ובאופן ,(

שצריך טובים"- מעשים צדיקים של "תולדותיהם ה"תולדות", ענין .6לפעול

הנשמה  לירידת בנוגע הן למטה, הירידה - השליחות ענין ישנו ובתורה) (באדם בשניהם והנה,
עמיקתא  לבירא רמה המדרגות 7מאיגרא בסתר וירדה ש"נסעה התורה והשתלשלות לירידת בנוגע והן ,

בדיו  גשמיות אותיות ובצירופי גשמיים.. בדברים שנתלבשה עד העולמות בהשתלשלות למדרגה ממדרגה
הספר" כו'.8על ועצומה גדולה ירידה שזוהי .

ניתנה  "התורה - לתורה בנוגע ועלֿדרךֿזה בתחתונים. דירה יתברך לו לעשות - הירידה וכוונת
בעולם" שלום לוקחים"9לעשות אתם ד"אותי הענין וכן כביכול,10. "לוקחים", התורה לימוד שעלֿידי ,

יתברך. ועצמותו מהותו את

הכוונה - זה גםzillkdוכל ישנם לזה, ונוסף ד"וישלח"), הענין (עצם השליחות עניני ihxtשל
בארוכה. כדלקמן "וישלח"), פרשת עניני (פרטי השליחות

בשווה: ישראל כל אצל היא השליחות ונקודת שעצם הֿו, בסעיפים

ש  - הענין תאוה dee`zpונקודת של ענין שזהו היינו, בתחתונים, דירה יתברך לו להיות הקב"ה
כו' וקושיות שאלות בזה שייך ולא ודעת, מטעם .11שלמעלה

נעשה  נקודות מריבוי אשר נקודה, של ציור [לא מציור שלמעלה הפשיטות נקודת - קצת אחר ובסגנון
בגדר  שאינה הפשיטות נקודת כיֿאם וכו', עומק נעשה שטחים ומריבוי שטח, נעשה קוים ומריבוי קו,

כו'. מסויימים גדרים של הגבלות בה אין ולכן כלל], ציור
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א.1) ט, ע"ז
וש"נ.2) סקט"ז. הוספות כש"ט
וש"נ.3) .141 ע' חכ"ג לקו"ש וראה יד. יט, חוקת
ועוד.4) .156 .111 ע' ה'ש"ת סה"ש וראה א. ה, בראשית
א.5) כה, מו"ק ראה
נח.6) ר"פ פירש"י

ב.7) ה, חגיגה ע"פ
ב).8) (ח, פ"ד תניא
לקו"ש 9) וראה כו. ו, נשא (מספרי בסופן חנוכה הל' רמב"ם

וש"נ). ואילך. 349 ס"ע ח"ח
פמ"ז.10) תניא ו. פל"ג, שמו"ר וראה יז. אמור התנחומא ל'
ועוד.11) בתחלתו. תרס"ו המשך ראה
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דירה  יתברך לו לעשות השליחות את ממלאים ששניהם כו', לקטן גדול בין חילוק אין זה בענין ולכן,
ממש. בשוה לעצמותו, דירה בתחתונים,

בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו וביתֿהמקדש, למשכן בנוגע לך,12ולהעיר: זבול בית בניתי "בנה ,
גו'" לשבתך (בניחותא)13מכון הזה" הבית כי אף יכלכלוך, לא השמים ושמי "השמים אשר היה 14, -

לשמי" לי, "ויקחו המשכן, לנדבת בנוגע הן רבינו], ממשה נתינתֿכח על [נוסף מיוחדים בתנאים ,15צורך
לב" "חכמי עלֿידי המשכן לעשיית בנוגע בזה.16ועלֿאחתֿכמהֿוכמה וכיוצא ,

כל  שוים - ממש יתברך לעצמותו דירה בתחתונים, יתברך לו דירה עשיית ענין לעצם בנוגע אבל,
קטן. ועד למגדול ישראל

התחתון: הזה דעולם והסתר ההעלם בענין ,36 הערה ה, בסעיף

העלם  מלשון "עולם", בשם נקראים האיןֿסוף, עולמות אפילו העליונים, העולמות שגם ולהעיר,
של  עצום ריבוי ישנו גופא, העולם של והסתר שבהעלם אלא יתברך, ומהותו עצמותו לגבי - והסתר

משל" אלפים שלשת ד"וידבר הענין עלֿדרך לדרגה, מדרגה ירידה 17ירידות של ענין הוא משל שכל ,
מספר" אין "עלמות - מזה ויתירה כו', מזה שלמטה עולמות"18לדרגה אלא עלמות "אלֿתיקרי עד 19, ,

ממנו. למטה שאין התחתון הזה בעולם – וההסתר ההעלם לתכלית

הגאוה: ענין אודות ,41 הערה ז, בסעיף

עלֿדרך  ישראל, למחנה מחוץ אותו ומשליכים שסוגרים היינו, המוסגר, מאמר בתור הוא זה וענין
שכתוב  ד"אין 20מה הענין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בלבד, "חטא" (אפילו חטאתם" כל ים במצולות "ותשליך

כו'"). והוא אני

ממש": "מלאכים בענין י, בסעיף

יצ  מלאכיו "כי מלאכים, שעלֿידי השמירה לו שיש בלבד זו לא דרכיך"כלומר, בכל לשמרך לך ,21וה
על  ולדווח אליו ולחזור שליחותו, את למלא שלו, ומשרתים שלוחים נעשים שהמלאכים זאת, עוד אלא

שכתוב  כמו שליחותך", "עשינו השליחות, גו'".22מילוי לאמר יעקב אל המלאכים "וישובו

דומםֿצומחֿחי: בבחינת גם לפעולה בנוגע יג, בסעיף

לעיל  המדובר שלפניֿזה)23ועלֿדרך (בפרשה הכתוב יהיה 24בפירוש מצבה שמתי אשר הזאת "והאבן
אלקים". "בית נעשה דומם, בחינת "אבן", שאפילו - אלקים" בית

לפניֿזה  שכתוב כמו אלא סתם, אלקים" "(בית) (רק) לא - מזה לאלקים",25ויתירה לי הוי' "והיה
עתה" הוי' בחינת שהוא דלעתיד, 'אלקים' לבחינת ובית "כלי נעשית שה"אבן" יותר 26היינו, ולמעלה ,

כו'.
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ח.12) כה, תרומה
יג.13) ח, מ"א
כז.14) שם,
ובפירש"י.15) תרומה ר"פ
ועוד.16) ג. כח, תצוה
ואילך.17) ב מב, מקץ תו"א וראה יב. ה, מ"א
ח.18) ו, שה"ש
ועוד.19) רע"ב). (יד, בהקדמה תקו"ז

יט.20) ז, מיכה
יא.21) צא, תהלים
ז.22) לב, פרשתנו
ס"ג.23) ויצא ש"פ שיחת
כב.24) כח, ויצא
כא.25) שם,
ד.26) כא, ויצא תו"א
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המלכות  בחינת – ל"סיהרא" ד"אלקים" מהשייכות גם ד"שמש 27ולהעיר השייכות (ועלֿדרךֿזה
ובדוגמת 28הוי"' עלֿדרך עתה"), הוי' בחינת שהוא דלעתיד ("אלקים 'אלקים' שם שלימות גם כולל ,(

סיהרא  ד"קיימא ".zenly`a`הענין

בפטיש": "מכה בענין יד, בסעיף

יסוד  על - העולם אומות להנהגת עד העולם, מעניני גם ולימוד הוראה יש זה שבענין להוסיף, ויש
הבעלֿשםֿטוב  לקונו.29תורת בעבודתו הוראה זה הרי שומע, או רואה שיהודי דבר שכל

סברות  השקלאֿוטריא, אריכות שלאחרי בזה, וכיוצא בקונגרס שרואים כפי העולם, מנהג בזה: והענין
הסופית, המסקנא את להכריז כשבאים כו', לכאן וסברות כך miknyihtaלכאן ומכריזים השולחן, על

וכך.

ה', בעבודת הוראה מזה ללמוד שיש אחד אף של בדעתו עלה לא לכל, ידוע זה שמנהג אף  ולפלא:
של  בפטיש" ה"מכה את לסיים צריך שיהודי - בפשטות - היא וההוראה הנ"ל, הבעלֿשםֿטוב כתורת

ועבודתינו". "מעשינו

היא  זאת, ששמע היחידה שהסיבה לדעת עליו כו', בפטיש הכאה שומע מישהו שכאשר מובן, ומזה
שלו. בפטיש" ה"מכה את להשלים שעליו בעבודתו הוראה מזה שילמד כדי

עוד  ולעשות להזדרז עליו הפרטית, שבעבודתו בפטיש" ה"מכה מהו יודע אינו אחד שאף ומכיון
זו  שמצוה יתכן שהרי כו', מצוה ועוד id`מצוה `id.שלו בפטיש" ה"מכה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק בסיפור - הצדיקים 30ולדוגמא אחד מרדכי, לרבי הבעלֿשםֿטוב מאמר אודות
למשך  לעולם יורדת שנשמה הבעלֿשםֿטוב), של חבירו אפילו (ואולי הבעלֿשםֿטוב מתלמידי הנסתרים

ליהודי! טובה לעשות כדי שנה שבעיםֿשמונים

טובים, ומעשים מצוות ריבוי בהם שיש צדיק, של שנה שבעיםֿשמונים אודות מדובר עצמך: והגע
מכפר" יום של "עיצומו הכיפורים, ביום תענית יום, בכל תפילין מהנחת אפילו 31החל - בזה וכיוצא ,

הפצת  פעולות - ובמיוחד כולל צדיק, אצל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שבישראל, שבפשוטים פשוט אצל
"חוצה". (דהבעלֿשםֿטוב) המעיינות

של  נשמתו ירידת שתכלית - החסידות תורת מעיינות בעל - הבעלֿשםֿטוב אומר זה, כל ולאחרי
היא שלו, טובים ומעשים המצוות ריבוי כל עם הצדיק, מרדכי icedil!רבי daeh zeyrl ick

תורת  נשיא - אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי ונתפרסם הבעלֿשםֿטוב, עלֿידי נאמר זה ענין [וכאמור,
ז"ל  רבותינו (כמאמר לנשיאות ראוי היה משנולד תיכף אשר הפסוק 32החסידות, רועה",33על היה "ומשה

יחיד  בן להיותו ובפרט לכך"), מתוקן ה"מכה 34"מתחילתו רק לא להיות יכולה זו שפעולה מזה, ויתירה .[
ישראל  כללות של ועבודתינו" "מעשינו של בפטיש" ה"מכה גם אלא הפרטית, לעבודתו בנוגע בפטיש "
ואת  עצמו את הכריע אחת, "מצוה ֿ ידי שעל כאמור, והשלימה, האמיתית הגאולה את מביאים שעלֿידם

והצלה". תשועה ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו העולם כל

אלפים  חמישים כל מזה, ויתירה עלמא, דהוי שנין אלפי שיתא כל הרי הקב"ה, שלגבי ובפרט
משלימה 35יובלות  יהודי של אחת שפעולה יתכן שכן, ומכיון בלבד. בפטיש" כ"מכה אלא נחשבים אינם ,

הבריאה. כללות כוונת את
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ועוד.27) ואילך. סע"ב ד, בראשית אוה"ת ראה
ובכ"מ.28) רפ"ד. שעהיוה"א ראה
וש"נ.29) קכט. – סקכ"ז הוספות כש"ט אייר. ט' יום" "היום
ובכ"מ.30) אייר. ה' יום "היום
ה"ג.31) פ"א תשובה הל' רמב"ם

ד.32) פ"ב, שמו"ר
א.33) ג, שמות
מלכים 34) הל' הי"א פ"א המקדש כלי הל' רמב"ם ראה
ספ"א.

וש"נ.35) רסח ס"ע ח"א דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה
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גם  הגוי, של בפטיש מההכאה להתפעל מה לו שאין פשיטא לעיל, האמור עלֿפי בזה: ענין ועוד
אינו  שהגוי לכך נוסף שהרי, - פעמים ושלוש שתים אלא אחת, פעם רק לא בפטיש שמכה שומע כאשר
את  שישמע כזה למצב מלמעלה שהביאוהו לכך היחידה שהסיבה כאמור, לדעת, עליו כו', בחירה' 'בעל
ועבודתינו". "מעשינו של בפטיש" ה"מכה את להשלים שעליו זו, הוראה ללמדו כדי היא בפטיש, ההכאה

" של באופן עמו להתנהג dbdpdרוצים rwq'myÎlra תורת את לקיים עליו זה, לצורך אבל ,"
לקונו, בעבודתו והוראה לימוד של ענין הוא שומע או שרואה דבר  שכל האמורה, הבעלֿשםֿטוב
מאי, אלא ה', בעבודת בפטיש" ה"מכה את שישלים כדי היא הגוי של בפטיש שההכאה ובנידוןֿדידן,

שבדבר. והוראה ללימוד לב שם אינו הזה, עולם בעניני שמושקע כיון

הנביא  ישעיהו כדברי - גיסא לאידך היא הטענה אזי המצב, הוא כן תוסיפו 36ואם עוד תוכו מה "על
גם  דרכם את מטיבים כשאינם כו' ותוכחה מוסר דברי באמירת התועלת מהי כלומר, גו"', סרה

בטוב 37לאחריֿזה  טוב, כל להם לתת מוטב כו', לייסרם שבמקום להקב"ה, הנביא ישעיהו טוען ולכן, ,
ש  עד כבהמות, אפילו פאשען") זיך זיי ("זאלן עצמם את וירעו והנגלה, מזה הנראה יהיה סוףֿכלֿסוף

כו'. לאמיתתו אדם של כבשרו" ובשר "דם

הכתוב  ובלשון דוקא, והנגלה הנראה טוב היינו,38וכאמור, רצון", חי לכל ומשביע ידיך את "פותח
רצונו" לפי אחד כך,39"כל שרצונו רק זה שאין ובפרט ,dvex epi`e- מזה יתירה אלא אחר, epi`yבאופן

lbeqn epi`e jiiy והנסתרים המכוסים החסדים ענין בגודל מושג לו אין קטנותו מצד כי אחר, באופן לקבל
והנגלה  הנראה טוב הגלויים, חסדים כיֿאם מזדעזע), כבר הוא הרי בלבד, "קיצל" לו נותנים שאם (ועד,

טפחים. מעשרה למטה

קודם: אחד רגע צדקנו משיח ביאת אודות טו, בסעיף

שמשיח  כו' והלהט החיות בכל הדיבור דלכאורה, - המשיח ביאת אודות לדיבור  בנוגע ועלֿדרךֿזה
של  ענין הוא ממש, ומיד תיכף בא אלו "hiiwcliee",צדקנו דברים נאמרו כבר minrt,שהרי ieaix

שבת  כו', והלהט החיות בכל בזה ולדבר להמשיך מקום ומה (לכאורה), מאומה זז לא ואףֿעלֿפיֿכן
שבת?! לאחרי

ובמתינות, בנחת לדבר יכולים אלא לצעוק... צריכים לא - צדקנו משיח על לדבר זאת בכל רוצים אם
של  באופן כפיו ימחה - כו' ומהדר מחמיר הוא ואם כפים. למחוא היותר ולכל חרישי, בניגון להפטיר
ל"חומרא" ואבוי שכזה, בפטיש" ל"מכה אבוי שכזו, כפים' ל'מחיאת אבוי - אחוריים כנגד אחוריים

כאלו... ההלכה") (ו"ידיעת ו"הידור"

משיח  בא לא עדיין כו' והפעולות הדיבורים ריבוי שלאחרי מכיון הנותנת: שהיא - לזה והמענה
אבל  כמובן, ערוך' 'שולחן עלֿפי "ווילדקייט", של באופן להתנהג אלא אחרת ברירה אין הרי צדקנו,

כו'. מסודר מסדר שלמעלה באופן

בניֿנח: על לפעולה בנוגע טז, בסעיף

בפרטי מרומז זה ענין שגם להוסיף, עשו ויש אל לפניו מלאכים יעקב "וישלח - ד"וישלח" השליחות
באומות  אדום", שדה שעיר ב"ארצה לפעול היא שהשליחות היינו, אדום", שדה שעיר ארצה אחיו

גאולה  של ומצב למעמד מוכנים יהיו הם שגם אחד"40העולם, שכם לעבדו גו' אהפוך "אז ,41.
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ה.36) א, ישעי'
עה"פ.37) ורד"ק פרש"י
טז.38) קמה, תהלים

עה"פ.39) ומצו"ד רד"ק
ועוד.40) פרשתנו ריש ותו"ח תו"א ראה
ספי"א.41) מלכים הל' רמב"ם ט. ג, צפני'
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מומר  כישראל דינו הרי - עצמו לעשו בנוגע בדוגמת 42ולהעיר: (לא היא לעשו השליחות ולכן ,
בדרגה  שנעשה עד התשובה, ענין ל"בן", "אחר" דהפיכת הפעולה בדוגמת אלא) בניֿנח, על הפעולה

מצדיק  יותר .43נעלית

ל  ביחס - היא בניֿנח על הפעולה עמו"`iypועלֿפיֿזה, איש מאות ("ארבע ההליכה 22עשו וכללות ,(
אדום". שדה שעיר ל"ארצה

***

Î."ושמחה ששון ברא "אשר דיבורֿהמתחיל מאמר .

***

‡Î ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש ביום התוועדות בכל נהוג .
ברמב"ם. היומי בשיעור הלכה וכן הזוהר, על אאמו"ר בהערות

אודותם: שהעירו מהענינים אחדים על נתעכב - רש"י לפירוש בנוגע

לעיל. נדפס - הפרשה שבסיום וגו' המלכים" "ואלה בפסוק ארוך) היותר (הענין לכלֿלראש א)

ההוא  "בלילה הפרשה בתחילת שכתוב למה בנוגע גם העירו כן הדקדוק 1ב) כללי עלֿפי דלכאורה, ,
ההוא"? "לילה ולא ההיא", "לילה כתוב להיות צריך נקבה, לשון היא בה"א המסתיימת שתיבה

הפסוק  על רש"י בפירוש העירו וכן אבק,2ג) מלשון איש, ויעפר פירש: "מנחם עמו", איש "ויאבק
פירש"? "מנחם אומרו, שם רש"י מזכיר מדוע דלכאורה, - נענועם" עלֿידי ברגליהם עפר מעלים שהיו

ש  לקמן.וכפי יתבאר

·Î אאמו"ר בהערות הזוהר 3. מאמר גו'4מובא לו נתת ממך שאל חיים ואמר, מלכא,5"פתח דוד דא ..
ליה  דלית וחמי ביה ואסתכל מלכא, דדוד נשמתא ביה אטיל דעדן, גנתא קודשאֿבריךֿהוא ברא כד דהא
מחייהון  ליה שבקו אבהן אתו בעלמא. דוד דאתקיים שנין שבעין הוו קדמאה ומאדם כלום.. מדיליה  חיים
חיים  לו שאין ראה מלכא, בדוד נסתכל שכאשר היינו, ויוסף", יעקב וכן ליה, שבק אברהם וחד, חד כל

ויוסף. יעקב אברהם, מהאבות, וכן הראשון, מאדם שנה שבעים שקיבל עד כלום, משלו

מינוי  מצות צדק' לה'צמח המצוות' ב'ספר בזה המבואר על נוסף בזה, הענינים פרטי אאמו"ר ומבאר
פעמים.6מלך  כמה כמדובר ,

להבין: צריך עדיין אמנם,

אלא  ושנים, ימים אריכות לו היתה שלא רק לא הוא משלו, חיים לו היו לא מלכא שדוד הפירוש א)
היה  לא שאז שלימה, שנה לא ובוודאי בלבד, ימים אפילו אלא שנים, רק לא כלל, חיים לו היו שלא
שהיה  שנה מאלף שחסרו השנים מספר שנה, שבעים ולא שנה, ס"ט אלא הראשון מאדם לקבל צריך

לומר שייך כיצד שכן, ומכיון לחיות. הראשון אדם eaצריך lkzqpy,נשמתו על לא הסתכלות - כו' וראה
שבעים  לו שניתנו שלפני בשעה בה - בגוף נשמה הזה, בעולם שנמצא כפי אלא כו', היחידה בחינת
כלל?! בגוף נשמה של באופן מציאותו שייכת שלא היינו, כלל, חיים לו היו לא הראשון אדם של שנה

לקמן. שיתבאר וכפי לקונו. האדם בעבודת זה מענין וההוראה הלימוד מהו לבאר צריך גם ב)

‚Î ההלכה על נתעכב - ברמב"ם היומי לשיעור בנוגע בו,7. ולוה חוזר אינו ופרעו, בו שלוה ד"שטר
כחרס". ונעשה שעבודו נמחל שכבר
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רע"א.42) יח, קידושין
ה"ד.43) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות ראה
ועוד.1) יד. לב,
כה.2) שם,
ואילך.3) קל ע' פרשתנו לוי"צ לקוטי

א.4) קסח, פרשתנו
ה.5) כא, תהלים
ואילך.6) א קט,
ה"ז.7) פי"ד ולוה מלוה הל'
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השטר  פרטי כל כאשר - ופרעו בו לוה שכבר בשטר וללוות לחזור יוכל לא מדוע א) להבין: וצריך
ולוה  שחזר  כגון הזמן, והן ההלוואה, סכום הן והלוה, המלוה שמות הן החדשה, להלוואה גם מתאימים

ביום  ל 8בו אלא אינו השטר הרי -di`x בו ומלוה כשחוזר גם בקיומה היא והראיה בלבד, המלוה על
נוספת?! פעם

(כאשר  קידושין שטר כמו הדבר, חלות את שפועל שטר (א) - שטרות סוגי שני יש ביאור: ליתר
נקנית  שהאשה דרכים משלשה אחד בשטר, היא הקידושין ראיה 9פעולת רק אינו שהגט בגיטין, וכן ,(

כריתות" "ספר הוא עצמו הגט אלא הגירושין, לבינה"10על בינו הכורת "דבר אלא 11, שאינו שטר (ב) .
עדים סוגי שני שיש ועלֿדרך מלוה. שטר כמו הדבר, על שפועלים 12לראיה עדים היינו, קיום, עדי (א) -

אלא  עדים, ללא גם נפעל שהדבר היינו, בירור, עדי (ב) בזה, וכיוצא קידושין עדי כמו הדבר, חלות את
הדבר  את לאמת והוכחה לראיה הם בזה.13שהעדים וכיוצא הלוואה, עדי כמו ,

לשמש  להמשיך יכול השטר כאשר ופרעו, בו שלוה בשטר וללוות לחזור יוכל לא מדוע ועלֿפיֿזה,
השני? המלוה על כראיה

יותר  מתאים השטר, של איֿחשיבותו את להדגיש כדי דלכאורה, כחרס", "נעשה הלשון דיוק מהו ב)
בהלכות  דינים בכמה שמצינו (כפי מסויימת חשיבות עדיין לו יש חרס כי דארעא, כעפרא שנעשה הלשון

וטהרה  בזה)?14טומאה וכיוצא ,

הרמב"ם  דברי יסוד על - לקונו האדם בעבודת זה מדין וההוראה הלימוד מהו התורה 15ג) דיני ש"רוב
לקמן. שיתבאר וכפי המעשים". כל וליישר הדעות לתקן אלא.. אינן

„Î יחדיו מתאספים מישראל וכמה כמה כאשר - הוא הדעות" ד"לתקן הענינים אחד והנה, .
ומצוותיה. תורה עניני עם בקשר שמחה של להתוועדות

אלקיכם" ה' את ליראה גו' העם את "הקהל הקהל', 'שנת – זו בשנה יתירה זוהי 16ובהדגשה אשר ,
שכתוב  כמו ומצוותיה, תורה עניני כל תכלית את 17גם ליראה האלה החוקים כל את לעשות ה' "ויצוונו

שנת זו, בשנה ובפרט שמחה, של התוועדות כאמור , לבב, וטוב שמחה מתוך זה וכל  אלקינו", .gnyzה'

ואנשים" אלקים "המשמח משקה, קנקני שהכינו אלו עתה יגשו - לזה התוועדויות 18ובהמשך עבור ,
הפצת  פעולות שאר וכל מדרשות, ובתי כנסיות בתי  פתיחת ושמחה, "הקהל" פעולות עם בקשר ומסיבות
ובתור  כאן. המסובים את ויזמינו המאורע, תוכן אודות ויכריזו חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה

כאן. המסובים בין מהמשקה יחלקו - התחלה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק של אמותיו בארבע וביתֿהמדרש בביתֿהכנסת בזה הפעולה שהתחלת ויהיֿרצון
אחת, "מצוה שעלֿידי – העיקרית להצלחה ועד אלו, פעולות בכל יתירה הצלחה תוסיף - דורנו נשיא
האמיתית  גאולה והצלה", תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי

***

‰Î.לעיל נדפס - וגו'" המלכים "ואלה רש"י בפירוש הביאור .
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הל'8) רמב"ם (ראה בשטרות שעות כותבין שאין במקום
ועוד). ה"ג. פ"ב ולוה מלוה

ה"ג.9) פ"ג אישות הל' רמב"ם קידושין. מס' ריש
אֿג.10) כד, תצא
ה"ג.11) פ"א גירושין הל' רמב"ם
וש"נ.12) .188 ע' חי"ט לקו"ש ראה
דבר 13) ועשיית דין של ענין ישנו בירור בעדי שגם להעיר,

הדין  את לחתוך "נצטווינו ספ"ז) יסוה"ת (הל' הרמב"ם כמ"ש –

(וראה  כו'" שקר שהעידו שאפשר ואע"פ כשרים עדים שני ע"פ
וש"נ). .62 ע' חכ"א לקו"ש

ואילך.14) ה"י פי"ח כלים הל' רמב"ם ראה
בסופן.15) תמורה הל'
יבֿיג.16) לא, וילך
כד.17) ו, ואתחנן
יג.18) ט, שופטים
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ÂÎ:יסודה בטעות מלכתחילה השאלה כל הנה, - ההוא" "בלילה הכתוב בלשון לשאלה בנוגע .

"בלילה פעמים כמה בפרשתנו נאמר ולכן זכר, לשון אלא נקבה, לשון אינו - ",edd`"לילה"
"בלילה וישב `cgועלֿדרךֿזה בפרשת "19.

כמה  שישנן לומר צריך עלֿכרחך – נקבה בלשון היא בה"א שמסתיימת תיבה שכל לכלל  ובנוגע
"המחנה" בפרשתנו: ולדוגמא זה. בכלל שאינן תיבות זכר,20וכמה בלשון גם שמשמש כותב שרש"י ,

דוגמאות. וכמה בכמה בזה וכיוצא

לשון  ומבין יודע עמו, לומד שרש"י חמש' ה'בן כי מאומה, לפרש צריך אינו שרש"י מובן ועלֿפיֿזה
זכר  לשון הוא ש"לילה" הוא יודע  ולכן הקודש), בלשון רש"י עמו לומד (שלכן דוקא 21הקודש לאו -

רש"י  ה'מלמד', של בדיבורו ששמע אלא בכתוב, "לילה" תיבת כבר שלמד .22בגלל

ÊÎ:"פירש "ומנחם רש"י שכתב במה הביאור .

בנוגע  רק זה הרי - לפירושו הדבר נוגע אלאֿאםֿכן המאמר בעל שם את מזכיר אינו שרש"י הכלל
ש"מנחם" בנידוןֿדידן, מהֿשאיןֿכן ומדרשים, בגמרא ואמוראים תנאים עלֿידי שנאמרו חז"ל, למאמרי

כו'. אמורא או תנא אינו

לפרש  צריך אינו - ומדרש בגמרא חז"ל ממאמר פירוש מביא רש"י כאשר בפשטות: - הוא והחילוק
בזה, וכיוצא דרשו" "רבותינו ומדרש, בגמרא חז"ל אמרו שכך שיודעים דמכיון וכו', המאמר בעל מיהו
שם  את לדעת חמש' ה'בן ירצה שאם (ובפרט המאמר בעל האמורא או התנא של שמו נפקאֿמינה למאי
הרי  המאמר, בעל שם את גם מוסיף כשרש"י ולכן, ומדרש). בגמרא בעצמו לעיין יוכל - המאמר בעל

כו'. הפירוש לתוכן השייך נוסף ענין לרמז שכוונתו מפני זה

זה, פירוש מניין לכתוב מוכרח - כו' ומדרש בגמרא שאינו פירוש מביא רש"י כאשר אבל,
כפירוש  (סתם) לכתבו יכול ואינו כזה], ספר מכיר אינו חמש' שה'בן [ובפרט פירש" "מנחם כבנידוןֿדידן,
נראה  "ולי שממשיך (כפי זה פירוש על שחולק - אדרבה אלא אמרו, שלא בלבד זו שלא מכיון שלו,

כו'").

ÁÎ ב הביאור ברמב"ם:. היומי שיעור

כמו  נכסיו, כל של השעבוד חלות נעשה שעלֿידו זאת, עוד אלא בלבד, לראיה אינו - הלוואה שטר
הלקוחות" ומן היורשין מן אותה גובה בשטר מלוה "כל לפניֿזה בשטר 23שכתב נתפרש לא אם ואפילו ,

בשטרי  בין הלוואה בשטרי בין היא, טעותֿסופר בשטר נתפרשה שלא "אחריות שכן נכסים, אחריות
וממכר" .24מקח

שכבר בו, ולוה חוזר אינו ופרעו, בו שלוה "שטר ecearyולכן, lgnp השטר של תקפו כלומר, ,"
נעשה cearydשעלֿידו zelg גם) שעבוד לענין שטר של תוקף לו אין ושוב ההלוואה, בפרעון נתבטל ,

לראיה). לשמש יכול היה אם

ש"נעשה הרמב"ם שכתב ושוויות qxgkומה ערך לו יש שעדיין מפני - דארעא) כעפרא (ולא "
בזה" וכיוצא צלוחיתו פי על "לצור כיֿאם 25מסויימת, דארעא, כעפרא שנעשה לומר אפשר אי ולכן ,

".qxgk"נעשה

ËÎ זהֿעתה אמרנו מוסף בתפילת ובהקדמה: הדעות". "לתקן - לקונו האדם בעבודת הענין וביאור .
אתכם גאלתי ziy`xak"הן zixg` כמו היא הגאולה אודות הקב"ה של הבטחתו מובן: אינו ולכאורה, ."
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ה.19) מ,
ובפירש"י.20) ט לב,
לתיבות 21) בנוגע הדקדוק כללי עדיין למד שלא ובפרט

כו'. בה"א שמסתיימות
עם 22) לשוחח למלמד יוצא ממש, הלימוד על נוסף שהרי

ברכה, אמירת ע"ד הוראה טוב", "בוקר אמירת כמו: התלמידים,

"לילה", תיבת בדבריו להזכיר לו יצא שלא ימלט לא ולכן וכיו"ב,
זכר. בלשון לילה על שמדבר התלמיד שומע ואז

ה"ד.23) פי"א ולוה מלוה הל'
רפי"ח.24) ואבידה גזילה הל'
ה"ט.25) פ"א ומתנה זכי' הל'
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מעשה  חשיב הקב"ה של שדיבורו מזה (במכלֿשכן שטר הגאולה 26כתיבת היתה שכבר ומכיון ,(
"שטר  כמו זה הרי הראשונה, כמו האחרונה הגאולה שתהיה יתכן איך השטר, שנפרע היינו, הראשונה,

"כבראשית"?! שהיא גאולה מספיק שלא היינו, בו", ולוה חוזר (ש)אינו ופרעו, בו שלוה

הפירוש  ועלֿפיֿזה חדש, שטר כמו מחודש, באופן היא האחרונה שהגאולה לומר, צריך כן ועל
הדמיון בכ"ף - הוא כבראשית" תהיהzeilrnl`ד"אחרית ד"אחרית" שהגאולה היינו, ,xzei zilrp

יותר. נעלית אלא ממש, ולא בראשית", "כמו "כבראשית", ד"בראשית", מהגאולה

בפסוק 27וכידוע  הדמיון)28הפירוש (בכ"ף גו'" "כימי נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
ד" באופן מצרים", מארץ צאתך מ"ימי יותר נעלית תהיה העתידה שהגאולה מכיון "ze`ltpלמעליותא,

ממצרים. הגאולה לגבי

ז"ל  חכמינו אמרו מישראל: ואחד אחד כל של בעבודתו הפרטית לגאולה בנוגע גם מובן 29ומזה

ויום  יום (ובכל ודור דור (היום 30"בכל יצא הוא כאילו עצמו לראות אדם חייב וענינו 30) ממצרים", (
בתניא  הזקן רבינו שמבאר כפי - ביחוד 31בעבודה ליכלל הגוף.. ממאסר האלקית נפש "יציאת ענין שזהו

בקריאתֿשמע.. שמים מלכות בקבלת ובפרט בכלל, והמצוות התורה עסק עלֿידי ברוךֿהוא איןֿסוף אור
הקודש' ב'אגרת הזקן רבינו מבאר וכן כו'". דוקא קריאתֿשמע בשעת מצרים יציאת פרשת תיקנו ולכן
והשביה  מהגלות יוצאת מישראל אחד כל שבנפש מהשכינה פרטי ניצוץ ש"כל - התפילה לענין בנוגע

פרטית. גאולה של ענין שזהו שבלב ", ועבודה תפלה זו שעה בחיי שעה לפי

ותפילה  בקריאתֿשמע הרי ותפילה, בקריאתֿשמע וגאולה מצרים יציאת של ענין היה שכבר לאחרי והנה,
באופן  כיֿאם שלפניֿזה, וגאולה מצרים יציאת כמו וגאולה מצרים יציאת ענין להיות יכול לא שלאחריֿזה

למעליותא). כבראשית" "אחרית הראשונה, הגאולה לגבי האחרונה הגאולה עילוי (עלֿדרך יותר  נעלה

שכן  - חדש שטר להיות וצריך שעבודו, שנמחל שנפרע שטר אודות מההלכה שלמדים ההוראה וזוהי
הקודם,הוא  הגאולה אופן מספיק שלא הגאולה, לענין ובשייכות בקשר הקב"ה של לשטר בנוגע גם

מישראל, ואחד אחד כל בעבודת הפרטית לגאולה בנוגע הן יותר, נעלה מחודש באופן להיות צריכה אלא
כנ"ל. ד"נפלאות", באופן למעליותא, כבראשית" "אחרית הכללית, לגאולה בנוגע והן

Ï מדיליה חיים ליה דלית וחמי מלכא) (בדוד ביה "אסתכל - הזוהר במאמר לביאור גם באים ומזה .
ה': בעבודת ולימוד להוראה בנוגע כלום",

שכתוב  כמו הביטול, ענין - הוא מלכא דוד של של 32ענינו הביטול לתכלית עד ודוממתי", "שויתי
מסירותֿנפש.

בתניא  כמבואר - בעבודה מסירתֿנפש 33וענינו ענין גםֿכן הוא והתפילה ומצוות התורה ש"עסק
עתיד  ואתה כו' נפחתה ואתה וכו' נשמה אלקי התפילה, קודם השחר ברכות בתחילת שתיקנו וזהו ממש..

אני  מעתה לכן ממני, ליטלה עתיד ואתה בי נפחת שאתה מאחר כלומר, כו', ממני dxifgneליטלה dxqen
jl."'כו באחדותך לייחדה

שנמצא  - הרוחנית בעבודה כלום" מדיליה חיים ליה דלית וחמי ביה ד"אסתכל הענין תוכן וזהו
ממש! מסירותֿנפש הביטול, תכלית של ומצב במעמד

- זה ומצב במעמד שנמצא מי גיסא: לאידך השאלה נשאלת עלֿפיֿזה dkxaאמנם, eilr `eaz ומדוע ,
מציאות?! בבחינת להיות היינו, חיים, לו ולתת זה מצב לשנות צריכים

ביטול  של מצב מתוך להעשות יכולה אינה בפועל שהעבודה מכיון - בפשטות - בזה והביאור
אבל  לעבודה, והקדמה הכנה בתור רק הוא והמסירותֿנפש הביטול ענין כלומר, בתכלית, ומסירותֿנפש 
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כב.26) פמ"ד, ב"ר
וש"נ.27) ח"ב). מלוקט (סה"מ תשמ"ב צאתך כימי ד"ה ראה
טו.28) ז, מיכה
במשנה.29) – ב קטז, פסחים

פמ"ז.30) תניא
סע"ב).31) (ק"ה, ס"ד
ב.32) קלא, תהלים
ואילך).33) סע"א (נח, פמ"א
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באופן  עבודתו להיות שצריכה היינו, חיים, לו לתת צריכים בפועל, לעבודה כשבאים זו, הכנה לאחרי
כדי  מלמעלה, חיים לו שנותנים מפני אלא אינה ומציאותו כו'), המציאות לתוקף (עד דוקא מציאות של

בעלמאֿדין. ושליחותו עבודתו למלא

לפניך", אני "מודה באמירת - היא היום התחלת היוםֿיומית: לעבודה בנוגע - פשוטות ובאותיות
להשאר  ימשיך אם שהרי מציאות, של באופן להיות צריך אחרֿכך אבל כו', והמסירותֿנפש הביטול ענין
צריך  אם ידע ולא יתבלבל הביטול מגודל כי כדבעי , ידיו ליטול יוכל לא ומסירותֿנפש, ביטול של במצב
על  ישפוך הקערה, בתוך המים לשפוך שבמקום לכך נוסף כו', פעמים שלוש או אחת פעם לשפוך

הרצפה...

בזה  וכיוצא השחר, ברכות ידיים, מנטילת (החל היום במשך עבודתו לעבוד שיוכל שכדי ונמצא,
הביטול  תכלית של במצב להשאר יכול אינו - וכו' מסודר באופן היום) עבודת פרטי לשאר בנוגע
ממך  שאל "חיים בענין הזוהר ממאמר ההוראה וזוהי לעבודה. והקדמה הכנה בתור כיֿאם ֿ נפש, ומסירות
הביטול  בתכלית הוא הרי שמצדֿעצמו באופן להיות צריכה מישראל ואחד אחד כל שעבודת - גו'"
עבודתו  למלא שיוכל כדי מציאות בבחינת להיות מלמעלה, חיים לו שנותנים אלא ומסירותֿנפש,

בעלמאֿדין. ושליחותו

‡Ï האנשים גו' ל"הקהל ובשייכות בקשר - מישראל ואחת אחד לכל שייכת זו שהוראה להוסיף, ויש .
היום  התחלת של ומסירותֿנפש הביטול אני", ד"מודה הענין אלקיכם": ה' את ליראה גו' והטף והנשים
מחנכים  ביותר הקטנים את גם שהרי קטן, ועד למגדול מישראל, ואחת אחד לכל השייך ענין הוא –
- ב'סידורו' הזקן רבינו שכותב כפי כו'", עליו הנצב ה' את ש"יזכור גם כולל אני", "מודה באמירת

אני". "מודה לפני - נפש לכל השוה

לקרוא  יודע שאינו קטן ילד גם מכלֿמקום – כו' נקודות וללא קטנות, באותיות נכתב זה שענין ואף
או  אביו את שואל הוא ולכן אליו, שייכות שבסידור הקטנות' ה'אותיות שגם ומבין יודע נקודות, בלי

הבנתו, לפיֿערך הענין תוכן את לו מסבירים ואז הקטנות, באותיות כתוב מה רבו

שמעלים  השכל את לו שאין מפני הן והביטול, היראה ענין לפעול יותר נקל קטן אצל  - ואדרבה
מה'שוטר' שמפחד וקלֿוחומר במכלֿשכן – כשלעצמו היראה רגש מצד והן והביטול, היראה על ומסתיר
ל'חד  ויכניסנו ה'שוטר' יקחנו כדבעי, יתנהג לא שאם מפחידתו אמו (שהרי הרחוב בפינת העומד

המד  ממלך ועלֿאחתֿכמהֿוכמה גודל גדיא'...), לעצמו לשער יכול ומזה ראהו), לא שמעולם (אף ינה
הקב"ה! המלכים מלכי ממלך והיראה הפחד

·Ï סידור לילד יש כאשר יתירה בהדגשה היא קטנים, לילדים גם הנ"ל כל של שהשייכות ולהעיר, .
כמדובר  כנ"ל), שלפניֿזה, הקטנות האותיות וכן אני", ד"מודה הענין בסידורו רואה הוא (שאז, משלו
חומש  משלו, סידור יהיה ישראל מילדי ואחד אחד שלכל הצורך אודות האחרונה בתקופה פעמים כמה

משלו. צדקה קופת (להבדיל) וכן משלו,

פעמים, פעמיםֿשלוש שלוש אלא פעמים, שלוש רק לא פעמים, כמה בזה הדיבור לאחרי שגם אלא,
צדקה  וקופת חומש סידור להם יש אם ילדים כמה ששאלתי והראיה, כדבעי. בזה עסקו לא - יותר ועוד

מדובר! מה על בכלל יודעים שאינם - מזה ויתירה בשלילה. והשיבו משלהם,

כדבעי. עוסקים אין פעמים, וכמה כמה הדיבור לאחרי שגם דוגמתם, ענינים לשאר בנוגע ועלֿדרךֿזה
כו'. אחר לענין מיד ועוברים המדף , עלֿגבי ומניחים הדברים, ברשימת מסתפקים -

רב" לך ד"עשה הענין - פעמים כמה כמדובר - לזה הרב,34והעצה במינוי להסתפק שאין ומובן, ,
לדעת  עליו המינוי, את שקיבל לכך שנוסף לרב, בנוגע וכן כו', כהוראתו ולהתנהג עמו להתדבר יש אלא

התלמיד. של ההנהגה על האחריות את עליו מטילה המינוי שקבלת
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מט"ז.34) מ"ו. פ"א אבות
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טובות  להחלטות בנוגע רק ולא פעולתם, את הדברים יפעלו ולהבא שמכאן יהיֿרצון אופן, ובכל
של  העבודה אופן מספיק שאין כאמור, והוספה. עילוי של באופן גם אלא לפניֿזה, אודותם שדובר
לגאולה  ועד יותר, ונעלה מחודש באופן להיות צריך אלא אתמול, של וגאולה מצרים יציאת אתמול,
משיח  בביאת נפלאות", "אראנו מצרים, יציאת מגאולת יותר נעלה באופן כבראשית", "אחרית - הכללית

ממש. בימינו במהרה צדקנו

***

‚Ï החסידות ודרכי החסידות לתורת השנה ראש כסלו, לי"ט ההכנות אודות דובר החגים 35. וחג ,36,
יח. סעיף דלעיל, בשיחות נכלל - החנוכה לימי ההכנות וכן

כל  שפורצת שמחה - לבב וטוב שמחה ומתוך רבה, בהצלחה תהיינה זה בכל שהפעולות ויהיֿרצון
שנמשכים  מכיון ירחיב", ד"כי ובאופן כו'), ועיכובים מניעות שמבטלת (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הגדרים
של  בסידורו שכתוב (כמו "הגדושה" גם כולל והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה "מידו הענינים כל

הבעלֿשםֿטוב).

כל  יהיו שאז והשלימה, האמיתית הגאולה את יותר עוד ומזרזים ממהרים שעלֿידיֿזה – והעיקר
השלימות, ובתכלית ההרחבה בתכלית הענינים

אתם" וזהבם ו"כספם גדול", "קהל ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו - גם 37ובפשטות כולל ,
ומצוות, בתורה העבודה שלימות ברוחניות,

רצונך" ד"כמצות לשלימות דומםֿצומחֿחיֿמדבר 38ועד עניני פרטי בכל השלימות שתהיה מכיון ,
עצמו  שבאדם דומםֿצומחֿחיֿמדבר גם הגוף 39[כולל ואברי (חי), שבלב הרגש (מדבר), שבמוח השכל -

מחיבורם  שנפרדו לאחרי וצפרניים לשערות עד (צומח), וצמיחה גידול בהם שיש וצפרניים לשערות עד
המצוות, קיום עבודת נעשית שבהם האדם] לגוף

אליו  שעולים ולביתֿהמקדש, הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו הנה", "ישובו - כזה ובאופן
חודש" ובכל שבת "בכל האדם) רגל ברגל, עליה גם אלא רגלים, בשלוש היינו, לרגל, רק "כן 40(לא –

ממש. בימינו במהרה לנו", תהיה
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יום"35) ב"היום נעתק – נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב
וש"נ. רנט. ע' ח"א שלו אג"ק בתחלתו.

בהקדמה.36) יום" ב"היום נעתק – אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב
ועוד. ל. ע' ח"ז שלו אג"ק

ט.37) ס, ישעי'

ואילך.38) פי"ז תרל"ז וככה המשך ויחי. ר"פ תו"ח ראה
ועוד.

וש"נ.39) ס"ז. אדם ערך הערכיםֿחב"ד ספר ראה
תקג.40) רמז ישעי' יל"ש

אגרות קודש
 ב"ה,  א' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת התלמוד תורה דכפר חב"ד ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

פנו אלי בבקשה בענין הילד... הרוצה להתקבל להת"ת, וכפי שהודיעוני משתוקק לזה אף שכפי 

הנראה עדיין אינו בן חמש שנה, אבל כיון שאין חסר אלא איזה חדשים, הרי אם הרופא מסכים לזה 

מצד בריאות הנ"ל, אין החדשים האלו מעכבים )יעוין ג"כ בהלכות ת"ת לרבינו הזקן רפ"א ד"ה בשנה 

חמישית כו'. ואף שמסיים שם בביתו, הנה בכלל ידוע שהמנהג מאז ועד עתה בזה נשתנה, כי אז הי' 

המנהג להוליך אצל מלמד תינוקות כשהי' בן שש או שבע שלימות משא"כ בדורות האחרונים, ויעוין 

ג"כ בספר שיחת קיץ ת"ש עמוד ס"ה ואילך, ואף שפשיטא שאין זה הוראה לרבים כיון שהי' הצ"צ כבן 

שלש(. ואולי יש להם טעמים מיוחדים, ומטובם להודיעני.

בברכת הצלחה בעבוה"ק.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

"˙ÂÂˆÓÏ ‰¯˘ÚŒ˘Ï˘ Ô·"

הפסוק  אחי 1על ולוי שמעון יעקב בני שני "ויקחו
בני  אז היו שהם חז"ל, אומרים חרבו..." איש דינה

שנים  לומדים 2שלושֿעשרה ומכאן של 3, ההלכה את
למצוות" שלשֿעשרה שלושֿעשרה 4"בן שבגיל כיוון :

נקראים גדלות yi`5כבר על המורה כינוי [ככתוב 6, –7

זאת  – לאיש"] והיית "וחזקת לאיש...", שמך "מי
גדול  של לדרגה מגיעים שלושֿעשרה שבגיל אומרת,

drca8.המצוות בכל חייבים ולכן ,

ייתכן  גיל 9אמנם, לפני גם ברֿשכל יהיה שנער
שלימות לו חסרה זאת למרות אך zrcdשלשֿעשרה,

חשיבות  של הן והתחושה ההכרה לו חסרה – והרגש
באיֿקיומן, המחסור של והן המצוות קיום

לכך  שמביאים דעלמא",10[כפי ב"מילי דוגמא
מבין  – שלשֿעשרה גיל לפני – קטן ילד כאשר שאף
זאת  בכל וגדולה, ממון של החשיבות את היטב
הוא  – ממנו" רחוק וגדולה ממון של הענין "אמיתת
מבוגר. של האמיתית והתחושה ההכרה מן רחוק עדיין

"שפלו  לגבי ההפוך, בכיוון גם שלמרות וכך ודלות", ת
המבוגר  כתחושת זה אין במגרעתן, מבין שהוא

והדלות..."] השפלות חסרון היטב ש"מרגיש

 ֿ ואי ולהתנהגותו, למעשיו אחראי הוא אין ולכן
המצוות. קיום חובת את עליו להטיל אפשר

.·

‰ÂˆÓŒ¯· ÔÈ·Ï "Ì„‡" ÔÈ· ¯˘˜‰

רבות  פעמים אמרו נשיאינו בחגיגות 11רבותינו
הפסוק  על שהתבסס מאמר "נעשה 12ברֿמצוה

mc`"13 דרגת לבין ברֿמצוה בין קשר שיש מובן, מזה .

"איש" מאשר יותר נעלית דרגה שהיא כפי 14"אדם", –
מקומות  במספר שאדם 15שמוסבר השמות ארבעת לגבי

ביותר  שהנעלה אנוש), גבר, איש, (אדם, בהם נקרא
שלימותו. על המורה "אדם", התואר הוא מביניהם

שיגיע  מספיק במצוות לחייב כדי אם להבין: וצריך
את  מקשרים מדוע "איש", של לדרגה שלושֿעשרה בן

"אדם"? של לדרגה ברֿמצוה של הענין

.‚

"Ì„‡" ÔÈ·Ï "˘È‡" ÔÈ· Ï„·‰‰‰

"איש" התואר הוא: "אדם" לבין "איש" בין ההבדל
(רגשות) ל"מדות" הקשור השכל דרגת כלפי ,16מופנה

המושלמת  אשר ביותר, רבות דרגות ישנן בכך ואף
עשרים  בגיל מושגת "אדם"17שבהן התואר ואילו ,

למידות  להשתייכות שמעבר השכל מעלת על .18מורה
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כה.1) לד, פרשתנו
(2– החשבון (ע"פ כאן טוב ושכל טוב לקח מדרש יוד. פ"פ, ב"ר

הבאה. בהערה בהנסמן זמ"ז). שונה ובאופן
מכ"א 3) פ"ה אבות ורע"ב רש"י יוסי. ור' ד"ה ב) (כט, נזיר רש"י

הקושיא  וידועה – שם. ויטרי מחזור מכ"ב). – בסידורו אדה"ז (לגירסת
דדורות  ועוד איש, הוי לא מי"ג דפחות מנלן סנ"א): מהרי"ל (שו"ת

.24 הערה לקמן וראה – בח'. ילדו הראשונות
הי"א.4) פ"ב עשור שביתת הל' רמב"ם שם. (ראה n"kaeאבות

קלח, ע' גדול ע' תלמודית ).p"yeאנציקלופדי'
איש.5) ונקרא גדול נקרא ה"י: פ"ב אישות הל' הרמב"ם בלשון
ואינו 6) יעשו.. אשר אשה או איש דכתיב שם: לאבות ורע"ב ברש"י

במצות  מחוייב "איש" שדוקא זה וא"כ – כו' י"ג בן שהוא עד איש קרוי
בלי  הכתוב גזירת שהוא לומר כלל הכרח אין אבל מקרא. לימוד הוא

טעם.
כמ"ש 7) דלא והוא – שם בחיי ורבינו (וכפרש"י יד ב, שמות

איש. ע' להרד"ק השרשים ספר וראה ב. ב, מ"א שם). בשמו"ר
בתחילתו,8) הנ"ל ע' תלמודית אנציקלופדי' .p"yeראה
קטו.9) ע' עת"ר  סה"מ ואילך. 15 ע' פ"ה התפלה קונטרס בכ"ז ראה

א'רכז. ע' ח"ג תער"ב המשך
שם.10) תער"ב המשך שם. עת"ר סה"מ .16 ע' שם התפלה קונטרס
תר"ם.11) אדם נעשה – לדוגמא

כו.12) א, בראשית
פלעגט 13) מאמרים ברֿמצוה "די אשר אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר

(רבותינו  היו "ברֿמצוה" (=שמאמרי אנהויבן הנשיאים) (אצל מען
להעתיק  המאמר (וכשניתן אדם" נעשה בד"ה) מתחילים נשיאינו)

ההתחלה). את לפעמים השמיטו
וחזקת 14) ד"ה מאמר שאמרו נשיאינו רבותינו אצל שמצינו להעיר

ב), קז, ח"א (לקו"ד תרנ"ג אייר י"א – תפלין חינוך ביום לאיש, והיית
תרצ"ו. דחנוכה ב'

לכ"ק  בנוגע – (10 ע' לנער חנוך .246 (ע' תיש"א מסה"מ ולהעיר
א געווארן ער איז דאמאלס נ"ע: מהורש"ב איז `yiאדמו "ר ער ווען .

ער  געבענטשט מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד אים האט מצוה בעל געווארן
א זיין נהיה`mcזאל (=אז .yi` כ"ק הוד ברכו מצוה בעל כשנהיה .

שיהיה מוהר"ש ).`mcאאזמו"ר
ימרט 15) כי ואיש ד"ה א. כה, שה"ש לקו"ת א. מח, זח"ג ראה

ע' הערכיםֿחב"ד ספר (ראה ועוד פ"ז. החסידות תורת קונטרס תרכ"ט.
ס"חֿט). אדם

לקו"ש 16) בארוכה וראה פ"ב. (לאדהאמ"צ) המילות פירוש
ואילך. 97 ע' ח"ד [המתורגם]

שם.17) המלות פירוש
שם).18) 24 (והערה שם לקו"ש בארוכה ראה
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"נעשה בין הקשר יותר תמוה זה לבין `mcלפי "
למי  "אדם" המעלה את לשייך אפשר כיצד ברֿמצוה:

שנים? שלושֿעשרה לו מלאו עתה שזה

בהיותו  שאמנם היא, שהכוונה לומר, אפוא הכרחי

למרות  אך כדלעיל, ל"איש", הנער נעשה ברֿמצוה

בהשפעה  לתחושה להגיע מחובתו המצוות בקיום זאת,
"אדם". דרגת של

.„

"˘È‡" ˙‚¯„· ˜Ù˙Ò‰Ï ÔÈ‡

הוא  "איש" בדרגה להסתפק שאין לכך המקור
לכאורה  שהרי עצמו, חרבו" איש "ויקחו... הפסוק

מתחייבים  שלושֿעשרה לגיל מגיעים כאשר תמוה:

ובדעת  בשכל שמתרחש החידוש בעקבות במצוות
למדות) ybxa(הקשורים `le של היותו הוא החידוש ,

את  עצמו על ולקבל להבין המסוגל לברֿדעת הנער

– ומצוות תורה של האחריות

"ויקחו... הפסוק מן זה ענין נלמד כיצד כך, ואם

פעולה  על המספר זכר", כל ויהרגו חרבו... איש
מהתגברות ?ybxd19הנובעת

מכיל  ויהרגו..." "ויקחו... שהפסוק מובן, מזה
אלא  "איש", בדרגת מושגת שאיננה מעלה במשמעותו

ללמוד  ניתן ולפיכך מושלמת, נעשית היא שבאמצעותה

(שבהיות  "איש" בדרגת להסתפק שאין הפסוק מן
מפני  רק במצוות מתחייב הוא שלושֿעשרה בן הנער

הרמוזה  למעלה להגיע שמוכרחים אלא "איש"), היותו

"ויקחו...", במילים

 ֿ בר בחגיגת רבותינו אמרו מדוע גם מובן  בכך

"נעשה בפסוק המתחיל מאמר אמנם `mcמצוה כי – "
היותו  הוא למצוות שלושֿעשרה בן של הכללי הענין

בכך  להסתפק אין זאת, בכל אך דעת, ולבר לאיש
העבודה  מדרך להשפעה להגיע והכרחי בלבד,

" של "ויקחו...",`mcהרוחנית של לעבודה הדומה ,"

להלן. שיוסבר כפי

.‰

!ÔÈÚ‰ ¯Â˜ÓÏ ˙ÂÚ„‰ È˙˘ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰

הוא: לכך ההסבר

למצוות  שלושֿעשרה בן של ההלכה מקור לגבי
מפסוקנו. נלמד שהענין כדלעיל א) דיעות: שתי ישנן
הלכה  שהם "השיעורים" מן אחד הוא זה ענין ב)

מסיני  .20למשה

נובע  הראשונה הדיעה לפי הוא: שתיהן בין ההבדל
רוב  נעשים טבעי שבאופן כיוון טבעי, משינוי הענין

האדם בשכל בני לגדולים שלושֿעשרה לגיל בהגיעם
הוא זה ענין השניה הדעה לפי ואילו ,dkldובדעה,

טבעי  בשינוי תלוי .21ואינו

לגבי  – להלכה נפקאֿמינה גם נובע זה מהבדל
שהם  המצוות בקיום בניֿנח מתחייבים שבו הזמן

בהן  :22חייבים

שלושֿעשרה  ל"בן שהסיבה הראשונה, הדעה לפי
מתחייבים  נח בני שגם יוצא, טבעית, היא למצוות"

שלושֿעשרה; בגיל במצוותיהן

הלכה  הוא זה שכלל השניה, הדיעה לפי ואילו
ניתנו  "לא שלהם נח, בני שאצל מובן, מסיני, למשה

של 23השיעורין" ודעתו שכלו לפי ההתבגרות תלויה ,
אחד  לטבעו24כל .ely25בהתאם

.Â

Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· ˙ÂÚÓ˘Ó‰

מהוות לעיל המוזכרות הדעות dcearaשתי
mc`d ly zipgexd קיום שבהתחלת לסדר דרכים שתי

יהודי: עלֿידי והמצוות התורה

עבודה  של להיות הדרך צריכה הראשונה הדיעה לפי
ומצוות  תורה לקיים שחובתו כיוון כלומר, השכל. לפי

שבהגיעו  טבעית, שכלית בהתבגרות להכרה 26תלויה
הרי  קיומן, חובת עליו מוטלת המצוות בענין ולתחושה

השכלית; בדרך להיות צריכה עבודתו שתחילת מובן,
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ד"ה 19) ו) (מט, ויחי פרש"י מאד. להם ויחר ז: לד, פרשתנו ראה
באפם. כי

ברש"י 20) הב' פי' סנ"א. מהרי"ל שו"ת טז. כלל ריש הרא"ש שו"ת
שם. אבות

(ושנים)21) דסימנים ס"ל כי זו, שיטה טעם להסביר יש ואולי
דהוי (ולא גדלות הל i`x'"עושים" לרמב"ם צפע"נ עיין – גדלות) 'על

ה"ט. פ"ב אישות
ואילך.22) 70 ע' ח"י לקו"ש .421 ע' ח"ה לקו"ש ג"כ ראה

ה"י.23) פ"ט מלכים הל' רמב"ם
הראשונים 24) ד"בדורות א) סט, (סנהדרין בידוע מתוד"ה להעיר

הרבה". מקודם גדלות זמן הי' שערות להביא ממהרים שהיו
פ"י 25) ושם שם – הרמב"ם (בשיטת סשי"ז יו"ד חת"ס בשו"ת כ"כ

ה"ב).
בשלימות 26) דעתו תהי' לא אז שגם הכלל מן יוצא שאפשר ואע"פ

פל"ד. ח"ג מו"נ וראה תדבר. הרוב על התורה הרי –
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השלשֿעשרה  בן חייב השניה, הדיעה לפי ואילו
מצד המצוות עול את עצמו על למשה dkldלקבל

שזהו מפני edÎjexaÎyecwd`מסיני, ieeiv,אפוא ויוצא ,
מתוך  להיות צריכה ומצוות תורה בקיום דרכו שתחילת

עול  .27קבלת

.Ê

È˘· Í¯Âˆ ˘È ‰Â˘‡¯‰ ‰Ú„‰ ÈÙÏÌÈÙÂ‡‰

הפסוק  שמן הראשונה, הדעה לפי גם אבל
(בן  העבודה שתחילת לומדים חרבו..." איש "ויקחו...
עלֿפי  שכלית, להיות צריכה למצוות) עשרה שלש

לומדים  הרי ודעת, שבכל 28טעם עצמו, זה מפסוק
דעה לפי גם של efזאת, לעבודה המצוות קיום קשור

איש  "ויקחו... שנאמר כפי לשכל, שמעל נפש, מסירות
eaxg.נפש מסירות של פעולה – "...

דעה  שלפי לעיל, למוסבר  סותרת אינה זאת עובדה
גם  כי שכלית, הכרה מתוך לעבודה היא הכוונה זו
והבנה  הכרה מתוך להיות צריכה העבודה כאשר

זאת, בכל ובמצוות, הענין ceqiבתורה הוא העבודה
כאשר  רק כי ודעת, מטעם שלמעלה עול, קבלת של
שכלית, מהכרה הנובעת העבודה, יכולה זה, יסוד קיים

כראוי  .29להתבצע

.Á

ÌÈÙÂ‡‰ È˘· Í¯Âˆ ˘È˘ ‰ÁÎÂ‰‰

קיום  על הכלליות באזהרות לכך: ההוכחות מן
נאמר  ומצוות, את 30תורה היום לפניך נתתי "ראה

"רואה" לכאורה, בחיים". ובחרת הטוב... ואת החיים
"חיים  היא והמצוות התורה שדרך שכלו בעיני האדם

צורך יש מה ולשם בחיים?exidfdlוטוב", שיבחר

בתורה  האדם בחירת אם הוא: לכך ההסבר אלא,
החיים  שהם השכלית הבנתו על רק תתבסס ובמצוות

עדיין יהא לא הוא היא caerוהטוב, ה' עבודת כי ה'.
לאדונו  העבד מה31כעבודת כל :cardy הוא עושה

להתבסס  צריכה ולכן אדונו. עליו שהטיל העול מפני

על ובמצוות בתורה האדם ֿ ieeivבחירת הקדושֿברוך
בחיים". "ובחרת הוא

– נתתי..." "ראה ואומר הפסוק מקדים כן לפני אך
"ובחרת בפסוק מודגש "ובחרת" בציווי –miigaוגם "

יחדרו  והמצוות שהתורה רוצה, הקדושֿברוךֿהוא כי
גם  צריך ולפיכך וכוחותיו, האדם של מציאותו כל את
החיים  הם והמצוות שהתורה ולחוש להבין השכל

והטוב.

.Ë

"Ì„‡"· ÌÈÈÚ‰ È˘
ברֿמצוה  שבין הקשר מובן לעיל האמור כל לפי

"נעשה ":`mcלבין

שיא  א) ענינים: שני נכללים "אדם" בתואר
אותיות  "אדם ב) לעיל. כמוסבר השכל, של השלימות

לשכל 32מאד" שמעל גבול", "בלי של דרגה –33.
כח  כי מדבר, האדם של בהיותו מתבטאת זו [דרגה
הנעלה  שבנפשו, גבול" ה"בלי מן נובע שבו הדיבור

השכל  ].34מן

– תואר באותו רמוזים הענינים ששני וכיוון
קשר. ביניהם שיש נראה, "אדם",

כאשר  גם כך: זאת להסביר יש האדם, ובעבודת
השכל  לדרגת השכלית, השלימות לשיא האדם מגיע
נזקק  "איש", של השכל מדרגת הנעלית "אדם", של

לשכל  שמעל הנפש למסירות ;35הוא

הנפש  מסירות כח אצלו בולט כאשר גם שני: ומצד
עליו  אלא בכך, להסתפק לו אל לשכל, שמעל
הפנימיים, נפשו כחות לכל יחדור זה שכח להשתדל,

השכל. כח הוא שראשיתם

ברֿמצוה  בחגיגות שאמרו לכך מהרמזים אחד וזהו
כאשר  שגם להראות, כדי – אדם" "נעשה המאמר את
מכונים  שאז למדות), (הקשור השכל לשלימות מגיעים
"איש  של לעבודה להגיע וצריך בכך, די אין "איש",

לשכל  שמעל נפש מסירות של עבודה ,36חרבו...",
אותיות – "אדם" לדרגת .c`nהקשורה

(devnÎxa zbibga `"iyz fenz zgiyn)
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ש(ב"אם 27) – אע"פ נקבל הלכה דאם ב) עו, (יבמות וכמחז"ל
תשובה. יש לדין")

(28.421 ע' שם .74 הערה 162 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
ועוד.29) ואילך. 190 ע' ח"ד .128 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש ראה
טוֿיט.30) ל, נצבים
פמ"א.31) תניא ראה
כט,32) שה"ש לקו"ת ד. מו, תו"א שם. לב"ר ובפרש"י ה פ"ח, ב"ר

פכ"ב. תרל"ז וככה המשך ב.

ועוד.33) שם. לקו"ת
שם.34) תרל"ז וככה
וראה 35) השכל. מן למעלה שיש מכריח עצמו השכל – בשכל הענין

ועוד. פ"ק. ח"א תער"ב המשך
הדעת,36) בענין ועוד, ואילך) קכב (ע' עת"ר בסה"מ המבואר עפ"י

da jynpy ס"א) בפנים הנ"ל יומתק – הרצון ופנימיות הרצון מבחי'
שצ"ל  מהשכל שלמעלה אדם) אותיות (מאד דמסנ"פ הענין שגם וס"ט),

ובר איש שנעשה בזה נכלל י"ג .dricבבן



ק

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

הציור דאות "ד" בקשר דתפילין של ראש, הוא לנגד 
ה"ד" בתים — לשעבד הלב והמוח — "טטפת" בגי' "בלע 

בן בעור דנהבה" זה לעומת זה

המוחין1  לנגד  הם  ראש,  של  דתפילין  דקשר  הד' 

דחכמה ובינה חסד וגבורה.

הד'  הוא  שבהם  ראש,  של  התפילין  הוא  טוטפת 

טטפת2  בתים,  הד'  לנגד  הוא  דהקשר  שהד'  דהקשר, 

גימט'3 בלע בן בעור, ושם העיר שלו דנהבה, והוא 

המספר דהשמות אל שדי4 אל הוי' אל אד'. היינו שע"י 

תפילין של ראש מתתקן זה, כמ"ש במ"א מזה בס"ד.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רצז

ביאור ורמזים דכל ענין ה"גט" הוא מעולם התהו, ומבאר 
הגמ' )גיטין כ.( "שלחו מתם כתבו על איסורי הנאה כשר, 

א"ר אשי אף על עלה של זית" — על"ה בגי' בלע )עם 
האותיות( דשרשו מתהו

איש  בין  המפרידים  גבורות  בחי'  שהוא  גט  הנה 

לאשה, שרשו5 מתהו שהי' בסוד הגבורות והדינין בסוד 

מתחלה6 עלה במחשבה לברוא את העולם במדת הדין. 

ולכן במלכי7 תהו לא נזכר אשה, כי הרי זה בחי'8 לתהו 

1( ראה תניא פרק מ"א וז"ל: יתבונן איך שאור אין סוף ב"ה הסובב 

כל עלמין וממלא כל עלמין הוא רצון העליון הוא מלובש באותיות 

וחכמת התורה או בציצית ותפילין אלו ובקריאתו או בלבישתו הוא 

ממשיך אורו ית' עליו דהיינו על חלק אלוה ממעל שבתוך גופו ליכלל 

וליבטל באורו יתברך.

שבנפשו  ובינתו  חכמתו  בחי'  וליכלל  ליבטל  בתפילין  פרט  ודרך 

האלהית בבחי' חכמתו ובינתו של א"ס ב"ה המלובשות דרך פרט בפ' 

קדש והיה כי יביאך דהיינו שלא להשתמש בחכמתו ובינתו שבנפשו 

בלתי לה' לבדו וכן ליבטל ולכלול בחי' הדעת שבנפשו הכולל חו"ג 

שהן יראה ואהבה שבלבו בבחי' דעת העליון הכולל חו"ג המלובש 

בפ' שמע והיה אם שמוע והיינו כמ"ש בשו"ע לשעבד הלב והמוח 

כו'.

2( דברים ו, ח והיו לטטפת בין עיניך".

3( טטפת בגי' 498, וכן בל"ע )102(, + ב"ן )52(, + בעו"ר )278(, + 

דנהב"ה )66( = 498.

4( א"ל )31(, + שד"י )314(, + א"ל )31(, + הוי' )26(, + א"ל )31(, 

התניא  לספר  הערות  יצחק,  לוי  לקוטי  ראה   .498  =  )65( אדנ"י   +

בי"ע.  עולמות  כנגד  דהם  ד.  סח,  אור  לתורה  שם  ומציין  יא.  עמוד 

וראה לעיל סימן א. צז.

5( ראה גם לקמן סימן קמח.

6( בראשית רבה פרשה יב, טו. רש"י בראשית א, א.

7( זהר ח"א דף רכג ע"ב )מובא לקמן סימן קמו. קמז(, דבכל מלכי ז' 

ם אשתו, רק במלך השמיני הדר. אדום )דתהו( לא נזכר ׁשֵ

8( ישעי' מה, יח. וז"ל: "לא לתהו בראה לשבת יצרה". ראה לקמן 

בראה, לא לשבת יצרה דתיקון.

כשר,  הנאה  איסורי  על  כתבו  מתם  דשלחו  תדע9 

הנאה הוא מצד דעת, כי כשיודע את הדבר הוא נהנה 

בזוה"ק11  ועיין  מחו"ג.  הוא  ושתי'10  )ואכילה  ממנו 

פרשת תצוה דף קפ"ה(, והוא מבחי' דעת דתיקון.

בעור,  בן  בלע  דתהו  מדעת13  הוא  הנאה  ואיסורי12 

המלך הראשון דתהו.

סימן קמח.

9( גיטין כ, א. שלחו מארץ ישראל וכו'. "שלחו מתם )חכמי ארץ 

ש( )גט  דלהלן:  ההלכה  את  להודיעם  בבל  לחכמי  שלחו  ישראל 

כתבו על )קלף של( איסורי הנאה )הרי זה גט( כשר )ונתגרשה בו(, 

אמר רב אשי: אף אנן נמי תנינא )אף אנו שנינו כן במשנתינו: על 

הכל כותבין את הגט( על העלה )התלוש( של )עץ( זית וכו', )והלא 

ויש  ידו,  על  מגורשת  היא  זאת  ובכל  כלום  שוה  אינו  יחידי  ָעֶלה 

ללמוד מכאן שאין הבעל צריך ליתן לה בגירושין דבר שיש בו ערך 

ממונא", ע"ש.

10( ראה תורה אור פרשת משפטים עח, ג. וז"ל: החיות של האכילה 

בכבד,  ומתבשל  לאצטומכא,  המאכל  שיורד  למטה,  מלמעלה  היא 

ועולה ללב ומוח ומשם מחי' בדרך ירידה, שיורד כח מן המוח ללב 

להפתח ולהסגר להתפשט הדם בכל האברים בדרך רצוא ושוב כו'. 

וגידי  ועבותו  גסותו  מחמת  למוח  עולה  אינו  עצמו  הדם  הנה  אך 

ועורקי המוח דקים מאד. וזה פעולת השתי' לרכך הדם ולקלשו ואז 

עולה מן הדם רק דבר דק וכח בלבד לחלוחית למוח לחזקו שהוא 

חיות דרך עלי' וכו', ולכן יכול אדם למות בצמא אף שאוכל, והיינו 

המשניות  בפירוש  )ועיין  באברים  להתפשט  יכול  הדם  שאין  לפי 

להרמב"ם רפ"ג דעירובין והמים כו'(.. ע"ש.

ופעולת השתי' היא  ומזון האדם,  עיקר חיות  ]נמצא דהאכילה היא 

כאן,  שמבאר  וזהו  ובשר,  לדם  שיתהפך  כדי  המזון  ולרכך  לפרר 

דהאכילה היא חסד — עיקר המזון מהקב"ה )ראה ילקוט לוי יצחק 

גבורה  פי'  גבורה,  בחי'  והשתי'  קיד(,  סימן  קטז.  סימן  ח"א  עה"ת 

שבחסד, כדי שהגוף יהי' כלי לקבל המזון כראוי[.

11( "ואי שתי' קחשיב דאיהו מסטרא דיצחק".

12( ראה גם לעיל סימן צח.

מוחין  ג'  יש  וז"ל:  ריד  עמוד  יתרו  פרשת  חיים  תורת  ראה   )13

הבינה  ומוח  החכמה  מוח  והנה  כידוע,  חב"ד  הנקראים  בגלגלתא 

למולם  עומד  הדעת  ומוח  זה  אצל  זה  שניהם  בגלגלתא  עומדים 

והעורף  הטבע,  בספרי  גם  זה  כמבואר  שבראש  העורף  לצד  ונגדם 

הוא המכסה למוח הדעת ומלבישו ומעלימו ונמצא מוח הדעת הוא 

עומד בין ב' מוחין חו"ב ובין העורף כו', וידוע שהעורף הוא הנקרא 

אחוריים כי הוא עומד מול הפנים שבראש ממש כמ"ש כי פנו אלי 

עורף ולא פנים כו' וכידוע.

קדמאין  מלכין  מז'  שהן  הקליפות  כל  מקור שרש  בענין  ידוע  והנה 

לפני  אדו"ם  בארץ  מלכו  אשר  המלכים  ואלה  כמ"ש  שמתו  דתהו 

מלוך מלך לבנ"י כו', והרי ידוע דמלך הראשון שהוא בלע בן בעור 

הוא בחי' הדעת שהוא מקור המדות ולהיותו מתפשט בקליפה נקרא 

בלע לפי שמכסה ומסתיר בחי' מוח הדעת דקדושה והוא בחי' העורף 

יבאו לראות כבלע את  ולא  ובלע מלשון  כנ"ל,  המכסה מוח הדעת 

הקודש כו' מפני שמבליע ומעלים את אור הדעת כבלע את הקודש 

שרש  ונעשה  דקדושה  הדעת  אור  את  ומעלים  שמבליע  מפני  כו' 

המדות הרעות דקליפה למטה כו', ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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זהו תדע, תדע דוקא14 אותיות דעת, וכן תדע פירושו 

דעת. כתבו על איסורי הנאה דהמלך הראשון דתהו בלע 

בן בעור דעת דתהו כשר, כי הגט שרשו מתהו.

ובגמרא שם א"ר אשי אף אנן נמי תנינן על העלה של 

זית. לפי"ז15 עלה של זית שייך ג"כ לדעת דתהו.

יחוד  נעשה  שע"י  הוא  התחברות,  פירושו16  ודעת 

איש ואשה.

מה  והוא  זו"ן,  יחוד  נעשה  דתיקון  דעת  שע"י  הרי 

שדעת פירושו יחוד וחיבור.

ועלה של זית, הוא דעת דתהו, בל"ע עם ג' אותיותיו 

14( מרמז: דהן "תוכן" פירוש תיבת "תדע" הוא לידע — דעת, והן 

האותיות של "תדע" הוא "דעת". וזה קשור עם "הנאה" שהוא מצד 

דעת.

זית  בין  סח, הקשר  סימן  ח"א  עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט  גם  ראה   )15

דוקא ליחוד איש ואשה.

16( כמ"ש ידע את חוה אשתו )ראה תניא פרק ג(.

הוא מספר על"ה. ופירוש דעת הזה, הוא ששובר17 כמו 

שפירושו  גט19  והיינו  סוכות,  אנשי  את  בהם  וידע18 

שבירה. וכן המלוי20 דלאותיות גט שהוא ימלי"ת הוא 

מספר "תץ"21 שבירה.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד סג

17( ראה תורה אור נז, א.

ושבר  סכות  העיר  זקני  את  ָלַקח  יואש  בן  שגדעון  ם  ׁשָ מסופר   )18

אותם ע"י קוצים וברקנים וזהו "וידע בהם את אנשי סכות", ותרגום 

אונקלוס "ְוַתַבר ַעֵליהוֹן ַית אנשי סכות".

19( ראה גם ילקוט לוי יצחק ח"א סימן סח.

הם,  המלוי  והאותיות  טית",  "גימל,  היינו:  במלוי  גט  פירוש:   )20

"ימל — ית" בגי' 490, כמספר "תץ" מלשון שבירה.

21( וע"ד מ"ש ונתץ את הבית" )ויקרא יד, מה(, נתיצה לשון שבירה. 

וראה בפנים בתורת לוי יצחק דמ"ש בגט "ונתן" הוא בגי' אבגית"ץ* 

המלך הראשון דתהו. ראה לקמן סימן קל.

*( ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ה חלק ג' עמוד 1843.
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קב

כאשר  השמש,  ויזרח-לו   - לב  לב,  וישלח 
עבר את-פנואל והוא צולע על-ירכו

 – יריכו  על  צולע  והוא  ענין  ביאור  ]תוכן:  א. 
ומבאר היעוד דלע"ל )מיכה ד, ו( ביום ההוא נאום 
ד' אוספה הצולעה – דקאי על הנשמות הנמוכות 

דלעתיד לבוא לא יהי' עוד תאוות נה"ב וכו'.[

כתיב והוא צולע על ירכו, דהיינו שהגם כי לא יכול לו זהו 
בבחי' גופו, אבל בחי' ירכין דלבר מגופו שם נגע והוא כמ"ש 
בתורה אור סד"ה כי אתה נרי שיש ב' בחי' נשמות, ונשמות 
וכמ"ש  שבנה"ב  הרע  על  לשלוט  בהם  כח  אין  הנמוכות 
ג"כ בד"ה בחדש השלישי גבי ואתם בני יעקב לא כליתם, 
יוצאי ירך  וכמ"ש מזה סד"ה מי אל כמוך, ובני יעקב היינו 

יעקב הנמשכים מבחי' נה"י שבו.
כי הנה דרך כלל יש ב' בחי' ישראל ויעקב כנזכר בד"ה 
לא הביט און ביעקב כו', שבבחי' ישראל לא שייך אפי' עמל 
רק אז תתענג כו'. אבל בבחי' יעקב שייך עמל ועבודה, אך 
יכול לו אבל  עכ"ז לא הביט האיש און ביעקב היינו כי לא 
בבחי' ירך יעקב שם ויגע בבחי' נשמות נמוכות כנ"ל. וזהו 
והוא צולע פי' כמ"ש בד"ה וארשתיך לי שיש ב' בחי' כלה, 
הא' כלה נאה כו' בחי' כלתה נפשי כו' הב' כלה כמו שהיא 

ואפילו חגרת מצד התלבשותה בנה"ב...
ביושר,  רגלים אבל אינן עומדים  לו  אך בחי' חגר שיש 
וזהו ענין קליפת נוגה שכלולה מטו"ר. דהנה כתיב עד מתי 
אתם פוסחים על שתי הסעיפים, ופירש"י שתי המחשבות 
יטה  הפסח  הנה  כ'  והרלב"ג  כו',  להכריע  מבינים  שאינכם 
פעם על רגלו הא' ופעם אל רגלו הב' וכן היו ישראל נוטים 
על שתי המחשבות פעם יאמינו כי ה' לבדו הוא האלקים 
כו'. והרד"ק שם כ' כמו הפסח שהוא פסח בשתי רגליו כי 
בב'  שפסח  ומי  האחת  הרגל  על  נוטה  א'  רגלו  שפסח  מי 
רגליו אינו יודע באיזה רגל יעמוד כן אתם פוסחים על שתי 
לברור  יודעים  אתם  שאין  כו'  המחשבות  והם  הסעיפים 

בדעתכם מי האלקים כו' עכ"ל...
אליהו  הוכיחם  וע"ז  כו'.  והשבות  היום  וידעת  וז"ש 
הם  ולכן  הדעת  בהם  שאין  ע"י  להכריע  מבינים  שאינכם 
פוסחים על ב' הסעיפים והיינו ענין ק"נ הכלולה מטו"ר ונק' 
ונק' עה"ד  ומרע לטוב  להט החרב המתהפכת מטוב לרע 
טו"ר והוא אתר דמשתני ומתהפך כמבואר בזח"א פ' ויחי 
בחי'  זהו  עליון  הדעת  אבל  דק"ז,  אמור  ובפ'  ע"ב  דרכ"א 
אני הוי' לא שניתי כו' וכמ"כ בנפש היא אה"ר מבחי' עה"ח 
 .  . ועיין בת"א בד"ה חכלילי עינים  וחי לעולם.  שנאמר בו 
וזהו ענין הגלות שנא' היינו כחולמים כמ"ש בת"א פ' וישב.

שמק"נ  בנה"ב  התלבשותן  מצד  שבעקבים  נש"י  והנה 
והיינו ואתם בנ"י לא כליתם שאין  כו',  נק' ג"כ כלה חגרת 
לכם הכלות הנפש דבחי' כלה נאה כו', רק שק"נ הוא עד"מ 
חגר בב' רגליו, משא"כ נש"י נק' רק חגר ברגלו א' היינו מצד 

נה"ב שבו שמק"נ כו', משא"כ מצד נה"א. וע"ז נאמר והוא 
צולע על ירכו שבבחי' ירכו הא' אין לו העמדה נכונה שפעם 
נוטה הירך לתאות נה"ב כו', ועיין מענין והוא צולע בזח"א 

בראשית דק"א ע"ב ודק"ו ע"ב.
וכ"ז נמשך עד עלות השחר לע"ל.

אך לע"ל ויזרח לו השמש כו' שמש צדקה ומרפא, והיינו 
ומגן כו' ששם  הקב"ה מוציא חמה מנרתקה מבחי' שמש 
אלקים מסתיר שיהי' נראה היש דבר נפרד כו' כנזכר בד"ה 
תקעו בחודש שזהו ענין עלה במחשבה לברוא במדה"ד כו' 
ומחמת הנרתק דשם אלקים נמשך ריבוי המסכים ונעשה 
ק"נ בחי' נפרד לגמרי, והוא הנק' מחלה כמו החולה שטועם 

מתוק למר ומר למתוק וכו' כך הם תאוות נה"ב.
תצא  ק"נ  גם  אזי  מנרתקה  חמה  בצאת  לע"ל  אבל 
שורש  להסיר  ומרפא  ענין  וזהו  וטומאתה.  מחלאתה 
ה'  נאום  ההוא  ביום  ו'  ד'  סי'  במיכה  נאמר  וע"ז  המחלה, 
אוספה הצולעה כו', היינו בחי' כלה חגרת הנ"ל, עד שתהי' 
לבי ובשרי ירננו אל אל חי, כמ"ש בד"ה וארשתיך לי שע"י 
וכמו  כו',  והחגרת  הצולעה  אף  אזי  ית'  במהו"ע  התבוננות 
ענין  וזהו  ב"ה.  האלקים  הוא  ה'  ויאמרו  דאליהו  במעשה 
במקום שבע"ת עומדין כו'. וזהו וה' יגי' חשכי כמ"ש בתורה 
אור סד"ה כי אתה נרי שזהו בחינת הוי' העליונה יותר, וה"ע 
מרפא  להיות  מנרתקה  חמה  מוציא  כו'  השמש  לו  ויזרח 
מבחי' והוא צולע כו' אוספה הצולעה וכמ"ש אם יהי' נדחך 

בקצה השמים משם יקבצך כו'.
אור התורה, וישלח, עמוד 486 ואילך

ב. ]תוכן: ביאור שם פניאל ופנואל – שזהו ענין 
דלע"ל שם הוי' יהי' אותיות "יהי'" – דה"א אחרונה 

תקבל מהיו"ד ולא מהוא"ו וכו'[

ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל כו'. 
קריאת  הכתוב  ששינה  מה  ע"ד  דמ"ו  במקומו  הבחיי  כ' 
לרמוז  ביו"ד  פניאל  פנואל,  פעם  פניאל  פעם  המקום  שם 
על המלאך שהוא עשירי במעלות המלאכים הנק' אישים 
וכאשר עבר את המקום ההוא כו' להרגשת העוה"ז שהוא 
וז"ש והוא צולע על  ששה קצוות ע"כ הזכיר פנואל בוא"ו 

ירכו כי אז התבונן בעניני הגוף והרגיש בהרגשותיו עכ"ל.
חיי  פ'  אור  בתורה  לוא"ו  יו"ד  בין  ההפרש  מענין  ועי' 
ה'  אשר  יהי',  ההוא  ביום  שזהו"ע  טעמי'  לן  יגלה  סד"ה 
ובלק"ת  היו"ד,  מן  ג"כ  כ"א  הוא"ו  מן  תקבל  לא  אחרונה 
פ' תבא בד"ה ויקרא אל משה כי הוא"ו הוא בחי' המשכה 
שיוכל להשתלשל למטה עד שיוכל להיות יש ודבר בפ"ע 
אלא שיהי' הכל בחי' י"ה, ותגל הארץ ר"ת ו"ה והנה בבחי' 
ארץ יוכל להיות יש ודבר והארץ היתה תהו כו', אבל לע"ל 
שנאמר כימי השמים על הארץ לכן ביום ההוא יהי' כו' ועי' 

בביאור ע"פ והי' מספר בנ"י ספ"ד.
אור התורה, וישלח, עמוד 1760

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וישלח
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i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ∑מּמׁש ÈÚN¯.(ב"ר)מלאכים לּמ"ד ∑‡¯ˆ‰ ׁשּצריכה ּתבה ּכל ׂשעיר, לארץ «ƒ¿««¬…«¿»ƒְִַַָָ«¿»≈ƒְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבסֹופּה ה"א הּכתּוב לּה הטיל .ּבתחּלתּה, ְְִִִֵֵַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 293 'nr ,d jxk zegiy ihewl it lr)

(ּבירּור  ׁשּלֹו ה'ּבירּורים' עבֹודת את יעקב ׁשּגמר ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלאחר
ּבבית  למקֹורם) והעלאתם ה'ּקליּפה' מן הּקדּוׁשה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָניצֹוצֹות
זֹו ּבעבֹודה ׁשהתחיל קֹודם עׂשו. את 'לברר' ּביקׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלבן,
קל  'ּבירּור' יהיה זה אם לבּדֹוק עׂשו, אל מלאכים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשלח
אכן  הּבדיקה (ּתֹוצאֹות ּומלחמה קׁשיים מּתֹו אֹו ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָיחסית
יּוכל  והּדבר עׂשו, את לברר מּוקדם עדין ּכי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהֹוכיחּו
צּיֹון  ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו ּכאׁשר לעתיד־לבא, רק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהתּבּצע

יעקב אמר ולכן עׂשו". הר את יד)לׁשּפֹוט לג, "ואנכי (להלן ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ׂשעירה"). אדֹוני אל אבֹוא אׁשר עד לאּטי... ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאתנהלה

לּבנים: סימן אבֹות ֲִִֵַַָָָּומעׂשה
על  סמ לא ּולבררֹו, עׂשו אל לבֹוא ּברצֹותֹו ׁשּיעקב, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשם
לחקֹור  מלאכים ׁשלח אּלא לבן, ּבבית ּבעבר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהצלחתֹו

לבררֹו (וכיצד) יּוכל אם עׂשו, מצּוי ׁשּבֹו הּמּצב את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָולבּדֹוק
ּבימינּו: ּגם ּכן -ְֵֵַָ

לבּדֹוק  עליו חדׁש, ּתפקיד ּבדבר הּצעה לאדם ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכׁשּמּוצעת
לֹו ּתגרֹום לא לֹו, הּמּוצעת זֹו חדׁשה הּצעה אם ְְֲִִִַַַַָָָָָֹּתחילה
ּכֹוחֹות  הינּו - 'מלאכים' ּתחילה לׁשלֹוח עליו רּוחנית. ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָירידה
עם  להתמֹודד יּוכל אם ויסיקּו ׁשּיחקרּו ׁשּלֹו, והרגׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׂשכל
להעלֹותֹו יּוכל האם לאו. אם לֹו, ׁשהּוצע זה חדׁש ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעסק
ּכלי  רק אינֹו העסק (ּכי להיפ חס־וׁשלֹום אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָלקדּוׁשה,
ׁשּבאמצעּותֹו הּׁשמים, מן לֹו ׁשּזּומן ּדבר ּגם אּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלפרנסה,

הּבירּורים). ּבעבֹודת ּתפקידֹו את ְְֲִִֵֵֶַַַַַימּלא
מסקנֹותיו. את יסיק - הּזה החיׁשּוב ּתֹוצאֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָָועל־ּפי

ã ycew zegiyn zecewp ãezn - jli`e 389 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)('zay z`xwl' j

dpMq mFwnl migElW awri glW cviM¥©¨©©£Ÿ§¦¦§©¨¨

אחיו אחיו אחיו אחיו  אלאלאלאל־־־־עעעעׂשׂשׂשׂשוווו לפניולפניולפניולפניו מלאכיםמלאכיםמלאכיםמלאכים יעקביעקביעקביעקב ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מּמׁש רש"י)מלאכים ובפירוש ד. (לב, ְִַַָָ
רׁש"י ועוד)ּבמפרׁשי אריה, גור ׁשל (רא"ם, הכרחֹו מהּו הקׁשּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַָ

לפרׁש אפׁשר הרי מּמׁש, ּבמלאכים ׁשּמדּבר לפרׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻרׁש"י
אֹופּנים. ּבכּמה ותרצּו ּבׂשר־ודם? ּבׁשלּוחים ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻׁשּמדּבר

ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש
הּוא תרג)הּדין סימן סוף חיים אורח היטב באר ׁשּׁשלח (ראה ּדמי ְִִֶַַָ

לעׂשֹות  המׁשּלח חּיב הּׁשליח, ונּזֹוק ׁשליחּות, ּבאיזֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָאדם
על־זה. ְֶַָּתׁשּובה

ורֹוצה  לקראתֹו הֹול ׁשעׂשו יעקב ׁשּידע ּכיון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
היה  ואם־ּכן סּכנה, למקֹום הּׁשלּוחים ׁשּׁשלח נמצא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָלהרגֹו,

יּנזקּו. אּולי ּכי לעׂשו, ּבׂשר־ודם ׁשלּוחי לׁשלח לֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹאסּור
היּו לא יעקב ׁשּׁשלח ׁשהּׁשלּוחים לֹומר מכרחים ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻולכן
לׁשּלחם. יכֹול ׁשּפיר ואז מּמׁש", "מלאכים אּלא ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָּבׂשר־ודם,

(ä)äk åNòì éðãàì ïeøîàú äk øîàì íúà åöéå©§©³Ÿ¨Æ¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ
:äzò-ãò øçàå ézøb ïáì-íò á÷òé Ecáò øîà̈©Æ©§§´©«£½Ÿ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨

i"yx£Èz¯b∑אינ ּגר, אּלא וחׁשּוב ׂשר נעׂשיתי לא «¿ƒְְֲִֵֵֵֶַַָָֹ
"הוה  ׁשּברכני: אבי ּברכֹות על אֹותי לׂשנא ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָֹּכדאי
אחר: ּדבר ּבי. נתקּימה לא ׁשהרי ,"לאחי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹגביר

הרׁשע  לבן עם ּכלֹומר: תרי"ג, ּבגימטרּיא ְְְְִִִִַַַָָָָָָ"ּגרּתי",
ׁשמרּתי, מצֹות ותרי"ג מּמעׂשיו ּגרּתי למדּתי ולא ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ
.הרעים  ִָָ

ÂNÚד  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÔÈcbÊ‡ ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…ƒ¿«ƒ√»ƒ¿«≈»
:ÌB„‡ Ï˜ÁÏ ¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡Ï È‰eÁ‡¬ƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬«¡

ÈBa¯Ïה  Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È „ÈwÙe«ƒ»¿¿≈«¿≈≈¿¿ƒƒ
˙È¯c Ô·Ï ÌÚ ·˜ÚÈ Cc·Ú ¯Ó‡ Ô„k ÂNÚÏ¿≈»ƒ¿«¬««¿»«¬…ƒ»»»ƒ

:ÔÚk „Ú ˙È¯ÁB‡Â¿»ƒ«¿»
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.ux`d iaWFi ixgdd dxez ©Ÿ¦§¥¨¨¤
(d).äzò ãò øçàåiz`A `l Kkitl ¨¥©©©¨§¦¨Ÿ¨¦

.dYr cr Ll zFegYWdle dxez §¦§©£§©©¨



glyieקד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 892 'nr ,eh jxk 'zegiy ihewl')

לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשו ו ו ו  וקראתוקראתוקראתוקראת עצמעצמעצמעצמ ההההׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפללללּתּתּתּת אאאאּתּתּתּתהההה ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""הההה,,,, ללללֹוֹוֹוֹו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָאמראמראמראמר
ממממּבּבּבּבניו ניו ניו ניו  מעמידמעמידמעמידמעמיד ׁשׁשׁשׁשאניאניאניאני חחחחּיּיּיּייייי ּפּפּפּפעמיםעמיםעמיםעמים,,,, ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאדאדאדאדֹוֹוֹוֹוניניניני

לבנילבנילבנילבני קקקקֹוֹוֹוֹודםדםדםדם מלכיםמלכיםמלכיםמלכים יג)ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה פע"ה, (ב"ר ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָ
חטא  זה אין "אדֹוני", לעׂשו ׁשּקרא ּכ על נענׁש ׁשּיעקב ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאף

עׂשו. את לברר היתה ּכּונתֹו אּלא חס־וׁשלֹום, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכפׁשּוטֹו
אֹופּנים: ׁשני - הרע ותיקּון ְְְִִֵֵַַָּבבירּור

אאאאֹוֹוֹוֹורררר"""" """"ּגּגּגּגילילילילּוּוּוּויייי ּבּבּבּבדרדרדרדר הּמברר ּבּבּבּבירירירירּוּוּוּורררר - למּטה) (מּלמעלה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
את  ּדֹוחה זה ואֹור נעלה, אֹור ּגילּוי הּמתּברר על ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָמׁשרה
ירידה  למברר ּגֹורם אינֹו הּבירּור זֹו, ּבדר והרע. ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהחֹוׁש

ְְַָָוהׁשּפלה.
""""התלהתלהתלהתלּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּוּוּוּותתתת"""" ּבּבּבּבדרדרדרדר הּמברר ּבּבּבּבירירירירּוּוּוּורררר - למעלה) (מּלמּטה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ועל־ידי  הּמתּברר", ּבלבּוׁשי "מתלּבׁש הּמתּברר, אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָיֹורד

עבֹודת  לטֹוב. הרע את מהּפ הּוא עּמֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָההתעּסקּות
"הּמתאּבק  ּכמאמר למברר, ירידה ּגֹורמת זֹו ּבדר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּבירּורים
יתרֹון  ּבכ יׁש הּמתּברר לגּבי אּולם ּגם־ּכן". מתנול מנּול ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻעם
והתעּסקּות  התלּבׁשּות ּבדר הּוא ׁשהּבירּור מאחר ּכי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַועילּוי,
ׁשהּמתּברר  ּכ לידי הּדבר מביא ּוביטּול), ּדחּיה ּבדר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ(לא

ּבּבּבּבמציאמציאמציאמציאּוּוּוּותתתתֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא לקדּוׁשה.ּכּכּכּכפיפיפיפי מנּגד מּלהיֹות חדל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
'התלּבׁשּות'. ּבדר - הּׁשנּיה ּבּדר עׂשו את ּבירר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹיעקב
לידי  ׁשּבאּו ליעקב, וירידה הׁשּפלה ּגרם זה ּבירּור ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּברם,
על־ידי־זה  א עׂשו; לפני עצמֹו את ׁשהׁשּפיל ּבכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּביטּוי
ו'איׁשר' הֹודה ּבמציאּותֹו, ׁשהּוא ּכפי ׁשעׂשו ּפעל ְְְִִִִֵֶָ·ֵֶַָָהּוא

רׁש"י ּוכפירּוׁש יעקב. ׁשל עבּדֹו ט)ׁשהּוא לג, "הֹודה (לקמן ְְֲִֵֶֶַַַָֹ
."לאחי ּגביר "הוי ׁשל הּברכה ּכֹולל הּברכֹות", על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 68 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dGd mlFr ipiprA "zExB"¥§¦§§¥¨©¤

עדעדעדעד־־־־עעעעּתּתּתּתהההה:::: ואחרואחרואחרואחר ּגּגּגּגררררּתּתּתּתיייי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽעםעםעםעם־־־־לבןלבןלבןלבן
ׁשמרּתי. מצֹות ותרי"ג ּגרּתי לבן רש"י)עם ובפירוש ה. (לב, ְְְְְִִִִַַַַָָָ

ׁשל  (הּפּוכֹו "גר" מּלׁשֹון הּוא ּב"ּגרּתי" הּפׁשּוט ְְְִִִֵֵֶַַַָהּפרּוׁש
ארעי. ּבאפן רק ׁשם ׁשּמתּגֹורר ְְֲִֵֶֶַַָָֹ"ּתֹוׁשב"),

התּגֹורר  ׁשּיעקב ׁשאף ּגרּתי", לבן ּב"עם הּפׁשט עמק ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוזהּו
ּכ"ׁשֹור  הּזה עֹולם עניני ּכל לֹו והיּו הארּמי", "לבן עם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּביחד
אּלּו ענינים היּו עם־ּכל־זה וׁשפחה", ועבד צאן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹוחמֹור,
ׁשקּוע  היה ולא ּגרּות מּלׁשֹון "ּגרּתי" אצלֹו, זרים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכדברים

ּתֹורה  ועניני הּנׁשמה היּו ׁשּלֹו, הּקבע ּדירת - ּוביתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבהם,
ְִּומצֹות.

ּגרּות, מּלׁשֹון ּד"גרּתי" הּפׁשּוט, הּפרּוׁש ּבין הּקׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוזהּו
ׁשמרּתי": מצֹות "ּתרי"ג - ּתרי"ג" ּבגימטרּיא ּד"ּגרּתי ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָלּדרּוׁש
ּבבחינת  אצלֹו היּו הּזה עֹולם ׁשעניני על־ידי־זה רק ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכי
מצֹות  ׁש"ּתרי"ג הצליח הארּמי לבן ּבבית ּגם הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ"ּגרּות",

ה'.ׁש מעבֹודת הּגׁשמּיים עניניו אֹותֹו ּבלּבלּו ולא מרּתי", ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹ

(å)äçìLàå äçôLå ãáòå ïàö øBîçå øBL éì-éäéå©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®¨«¤§§¨Æ
éðéòa ïç-àöîì éðãàì ãébäì:E §©¦´©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«

i"yx£¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏŒÈ‰ÈÂ∑ מּטל" לי: אמר אּבא «¿ƒƒ«¬ִִַַַָָ
הּׁשמים  מן לא אינּה זֹו הארץ", ּומׁשמּני ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּׁשמים

הארץ  מן BÓÁÂ¯.ולא ¯BL∑' על לֹומר ארץ' ּדר ְִֶָָֹ«¬ֶֶֶֶַַ
קרא  'ּבּלילה לחברֹו: אֹומר אדם ׁשֹור. הרּבה: ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָׁשורים

הּתרנגֹולים' 'קראּו אֹומר: ואינֹו .הּתרנגֹול', ְְְְְְִֵֵַַַַָ
È„‡Ï „Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Â∑ ּבא ׁשאני .אלילהֹודיע »∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְֲִִֵֶֶַָ

EÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓÏ∑ּומבּקׁש ,עּמ ׁשלם ׁשאני ƒ¿…≈¿≈∆ְְֲִִֵֵֶַָ
אהבת. ְֲַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 752 'nre 552 'nr ,eh jxk 'zegiy ihewl')

ּבּפרׁשה  ׁשּלמדנּו ּכפי צאן, היה יעקב ׁשל רכּוׁשֹו ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹעיקר
מג)הּקֹודמת צאן (ל, לֹו ויהי מאֹוד מאֹוד האיׁש "ויפרֹוץ ְְְְִִִֶֶַַַָֹ

ּוגמּלים  ועבדים "ׁשפחֹות ּגם קנה צאנֹו ּומּמכירת ְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹרּבֹות",
נכּתב  לא מּדּוע אם־ּכן, ׁשם). רׁש"י ּפירּוׁש (ראה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹוחמֹורים"

וחמֹור"?לפני לפני לפני לפני "צאן" "ׁשֹור ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַֹ
ְֵַוהּביאּור:

והכנעה.צאן צאן צאן צאן  ׁשפלּות להתּבּטלּות, רֹומז ----- רֹומז ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹורררר ֹֹ ְְְְְְִִֵֵַַָָֹֹ
וחֹוזק. ּגדלּות ְְְֶֶַלתֹוקף,

לעׂשו  להֹודיע יעקב התּכּון וגֹו'" וחמֹור ׁשֹור לי "ויהי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹּבאמרֹו

ׁשּמידע  ּתקוה מּתֹו לֹו, ׁשּיׁש הּנעלים והּכֹוחֹות ה ּזכּויֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאת
הרעה. מזימתֹו את מּלבּצע עׂשו את ירּתיע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

"ויהי ּבתחילה: יעקב הֹודיעֹו ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹור ר ר ר לכן על לילילילי הּמֹורה - " ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּגם הֹוסיף מּכן ּולאחר וחֹוזק, לֹוצאן צאן צאן צאן ּתּקיפֹות ׁשּיׁש לרּמז - ְְִִִֵֶַַַַֹֹ ְֵֵֶַֹֹ

ּתֹוקפֹו ּומּמילא לה', התּבּטלּות אּלא ּגם ּפרטי, ּתֹוקף אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.ּדּדּדּדקדקדקדקדּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשה ה ה ה ּתֹוקף ְְְְִִִִֶָָָָ

ּכדי  עׂשו ּכלּפי רק היא ל'צאן' 'ׁשֹור' הקּדמת ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹאּולם,
" הּוא ענינֹו עיקר - לעצמֹו ּכׁשהּוא יעקב א צאן צאן צאן צאן להרּתיעֹו, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָֹֹֹ ֹֹ

להקּב"ה. התּבּטלּות ְְְִַַַָָרּבֹות",

Ô‰Ó‡Âו  ÔÈc·ÚÂ ÔÚ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯Bz ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ«¬»ƒ»¿«¿ƒ¿«¿»
ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ÈBa¯Ï ‰‡eÁÏ ˙ÈÁÏLe¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿«¿»»«¬ƒ

:CÈÈÚa¿≈»

epxetq

(e)éðéòa ïç àöîì.E.dfA LxVa`WM LipirA og `vn`e ,cFake xWr il zFid lr gnUYW ilv` wtq oi` iMf dxez ¦§Ÿ¥§¥¤¦¥¨¥¤§¦¤¦§©©¡¦Ÿ¤§¨§¤§¨¥§¥¤§¤£©¤§¨¤
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(æ)éçà-ìà eðàa øîàì á÷òé-ìà íéëàìnä eáLiåE ©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ
Léà úBàî-òaøàå Eúàø÷ì Cìä íâå åNò-ìà¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©¥¬¦−

:Bnò¦«
i"yx£ÂNÚŒÏ‡ EÈÁ‡ŒÏ‡ e‡a∑,הרׁשע ּכעׂשו עּמ נֹוהג הּוא אבל הּוא', 'אחי אֹומר: ּבׂשנאתֹוׁשהיית עֹודּנּו »∆»ƒ∆≈»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ

ע"א) פ' .(ב"ר

(ç)íòä-úà õçiå Bì øöiå ãàî á÷òé àøéiå©¦¨¯©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®©©¹©¤¨¨´
ì íélîbäå ø÷aä-úàå ïàvä-úàå Bzà-øLàéðL £¤¦À§¤©¯Ÿ§¤©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬

:úBðçî©«£«
i"yx£¯ˆiÂ ‡¯ÈiÂ∑ יהרג ׁשּמא ותנחומא)"וּיירא" הּוא (ב"ר יהרג אם לֹו" "וּיצר אחרים , .את «ƒ»«≈∆ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(è)eäkäå úçàä äðçnä-ìà åNò àBáé-íà øîàiå©¾Ÿ¤¦¨¬¥¨²¤©©«£¤¬¨«©©−§¦¨®
:äèéìôì øàLpä äðçnä äéäå§¨¨²©©«£¤¬©¦§−̈¦§¥¨«

i"yx£e‰k‰Â ˙Á‡‰ ‰Án‰∑' לׁשֹון מׁשּמׁש מחנה' ««¬∆»««¿ƒ»ְְֲֵֶַַ
נקבה. ּולׁשֹון כז)זכר הרי (תהלים מחנה" עלי ּתחנה "אם ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

נקבה, לג)לׁשֹון יׁש(לקמן וכן זכר. לׁשֹון הּזה" "הּמחנה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ
נקבה: ּולׁשֹון זכר לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדברים (לעיל ׁשאר ְְְְְְְִִֵַָָָָָ

הארץ",יט) על יצא יט)"הּׁשמׁש הּׁשמים (תהלים "מקצה ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
זכר, לׁשֹון הרי ג)מֹוצאֹו", ב על (מלכים זרחה "והּׁשמׁש ְְְֲֵֶֶַַָָָָָ

רּוח  וכן נקבה. לׁשֹון הרי א)הּמים", רּוח (איוב "והּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָ
ּפּנֹות  ּבארּבע "וּיּגע נקבה, לׁשֹון הרי ּבאה", ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּגדֹולה

זכר. לׁשֹון הרי יט)הּבית", א וחזק (מלכים ּגדֹולה "ורּוח ְְְְֲִֵַַַָָָָָ
'אׁש' וכן ּונקבה. זכר לׁשֹון הרי הרים", (במדבר ּומפרק ְְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָ

נקבה,טז) לׁשֹון ה'", מאת יצאה קד)"ואׁש "אׁש(תהלים ְְְְֵֵֵֵֵָָָ
זכר  לׁשֹון ËÈÏÙÏ‰.לֹוהט", ¯‡Lp‰ ‰Án‰ ‰È‰Â∑ ְֵָָ¿»»««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»

אּלחם  ּכי לׁשלׁשה עלּֿכרחֹו, עצמֹו התקין עּמֹו. ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
"וּתעבר  לדֹורֹון: ּולמלחמה. לתפּלה לדֹורֹון, ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹּדברים:
אברהם", אבי "אלהי לתפּלה: ּפניו", על ְְְֱִִִִֵַַַָָָָָָָֹהּמנחה

לפליטה  הּנׁשאר הּמחנה "והיה ."למלחמה: ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

(é)éáà éýìûå íäøáà éáà éýìû á÷òé øîàiå©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´
EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä ýåýé ÷çöé¦§¨®§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À¯§©§§²§«©§§−

:Cnò äáéèéàå§¥¦¬¨¦¨«
i"yx£˜ÁˆÈ È·‡ È‰Ï‡Â∑ ּופחד" אֹומר: הּוא ּולהּלן ≈…≈»ƒƒ¿»ְֵַַַָ

היה  הּמיחד, ׁשם והזּכיר ׁשחזר מהּו ועֹוד, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻיצחק".
ּכ אּלא וגֹו'? לארצ ׁשּוב אלי האֹומר לכּתב ְְְְְִֵֵֶַַָָָֹלֹו
הבטחֹות  ׁשּתי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני יעקב ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹאמר
ׁשבע, מּבאר אבי מּבית ּבצאתי אחת, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָהבטחּתני:
ואלהי  אבי אברהם אלהי ה' "אני לי: ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשאמרּת

,"ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי" לי: אמרּת וׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיצחק",
אבֹותי ארץ אל "ׁשּוב לי: אמרּת לבן ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּובבית

,"עּמ ואהיה ּבּׁשם ּולמֹולדּת אלי נגלית וׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּוב  יעקב אל ה' "וּיאמר ׁשּנאמר: לבּדֹו, ְְֱֲֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻהּמיחד
אני  האּלּו הבטחֹות ּבׁשּתי וגֹו'", אבֹותי ארץ ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָאל

.לפניּבא ְֶָָ

‡˙È‡ז  ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‡icbÊ‡ e·˙Â¿»ƒ¿««»¿««¬…¿≈»¬≈»
C˙eÓc˜Ï È˙‡ Û‡Â ÂNÚ ˙ÂÏ CeÁ‡ ˙ÂÏ¿«»¿«≈»¿«»≈¿«»»

:dnÚ ‡¯·‚ ‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»«¿»ƒ≈

È˙ח  ‚ÈlÙe dÏ ˙˜ÚÂ ‡„ÁÏ ·˜ÚÈ ÏÈÁ„e¿ƒ«¬…«¬»«¬«≈«ƒ»
‡iÏÓ‚Â È¯Bz ˙ÈÂ ‡Ú ˙ÈÂ dnÚ È„ ‡nÚ«»ƒƒ≈¿»»»¿»≈¿«¿«»

:ÔÈ¯ÈMÓ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈«ƒ¿»

Á„‡ט  ‡˙È¯LÓÏ ÂNÚ È˙ÈÈ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ≈≈≈»¿«¿ƒ»¬»
) È‰ÈÂ dpÁÓÈÂ נ"יÈ‰˙e dÁÓÈÂ‡˙È¯LÓ ( ¿ƒ¿ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ«¿ƒ»

:‡·ÊÈLÏ ¯‡zL˙„¿ƒ¿»«¿≈»»

d‰Ï‡Âי  Ì‰¯·‡ ‡a‡c d‰Ï‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¡»≈¿«»«¿»»≈»≈
CÚ¯‡Ï ·ez ÈÏ ¯Ó‡ Èc ÈÈ ˜ÁˆÈ ‡a‡c¿«»ƒ¿»¿»ƒ¬«ƒ¿«¿»

:CnÚ ·ÈËB‡Â C˙e„lÈÏe¿«»»¿≈ƒ»

epxetq

(f).Eúàø÷ì Cìä íâåcalA `l §©Ÿ¥¦§¨§Ÿ¦§©
dxFUA lM eipirA dzid `NW Epi`ẍ¦¤Ÿ¨§¨§¥¨¨§¨
la` ,LxWr z` EpcBd xW`M z`vFn¥©£¤¦©§¤¨§§£¨
zF`n rAx`" mr "Lz`xwl Kld mB"©Ÿ¥¦§¨§¦©§©¥
oiprM ,mgNdl `N` df oi`e ,"Wi ¦̀§¥¤¤¨§¦¨¥§¦§©

"caM mrA Fz`xwl mFc` `vIe"xacna) ©¥¥¡¦§¨§©¨¥
(k ,k.g dxez

(h).äèéìôì øàLpä äðçnä äéäåiM §¨¨©©£¤©¦§¨¦§¥¨¦
hlOi ,oFW`xd llXd l` hrIW cFrA§¤©©¤©¨¨¨¦¦¨¥

.gxaIW F` dngln ilkA ipXdh dxez ©¥¦¦§¥¦§¨¨¤¦§©

(i).íäøáà éáà éäìàxcqA miCwd ¡Ÿ¥¨¦©§¨¨¦§¦§¥¤
zEkf xiMfdaE eicqge mFwn lW FgaW¦§¤¨©£¨¨§©§¦§
dlFcBd zqpM iWp` xcqM ,zFa`̈§¥¤©§¥§¤¤©§¨

.zFkxA dxUr dpFnW zNgzA`i dxez ¦§¦©§¤¤§¥§¨



glyieקו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g oey`x meil inei xeriy

(àé)úéNò øLà úîàä-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷̈¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½£¤¬¨¦−¨
äzòå äfä ïcøiä-úà ézøáò éì÷îá ék Ecáò-úà¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ¤©©§¥´©¤½§©¨¬

ì éúééä:úBðçî éðL ¨¦−¦¦§¥¬©«£«
i"yx£ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜∑(לג זכּיֹותי (שבת נתמעטּו »…¿ƒƒ…«¬»ƒְְֲִַַֻ

ירא, אני לכ עּמי. ׁשעׂשית והאמת החסדים ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָעלֿידי
לי  ויגרם ּבחטא, נתלכלכּתי מּׁשהבטחּתני ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשּמא

עׂשו  ּביד ּדבריÓ‡‰ŒÏkÓe∑,˙.להּמסר אמּתת ְְִֵֵַָָƒ»»¡∆ְֲִֶַָ

ׁשהבטחּתני  ההבטחֹות ּכל לי ·ÈÏ˜Ó.ׁשּׁשמרּת Èk∑ ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָƒ¿«¿ƒ
אּלא  מקנה, ולא זהב ולא ּכסף, לא עּמי: היה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹלא

ּבּירּדן, מקלֹו נתן אּגדה: ּומדרׁש לבּדֹו. ונבקע מקלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָ
.הּירּדן  ְֵַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 693 'nr d jxk 'zegiy ihewl')

לי לי לי לי  ויגרויגרויגרויגרֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבחטאחטאחטאחטא נתלכלכנתלכלכנתלכלכנתלכלכּתּתּתּתיייי ממממׁשׁשׁשׁשהבטחהבטחהבטחהבטחּתּתּתּתניניניני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמאאאא
עעעעׂשׂשׂשׂשוווו ּבּבּבּבידידידיד (רש"י)להימסרלהימסרלהימסרלהימסר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָ

נתלכל ׁשּמא חׁשׁש האבֹות, ּבחיר אבינּו, יעקב ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכיצד
חס־וׁשלֹום? ְְְֵַָּבחטא

ּדרּגתֹו נחׁשבת ּברּוחנּיּות, מתעּלה ׁשאדם ּפעם ׁשּבכל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא
אני  "והייתי ׁשּכתּוב ּכמֹו חּסרֹון, ׁשל (ּבמּובן לחטא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהּקֹודמת

ׁשלמה ").חחחחּטּטּטּטאים אים אים אים ּובני ְְִִִִִַַַַָָָָֹֹ
עבֹודה  מּמּנּו נדרׁשת ׁשּכעת מּפני רק לא הּוא זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ'חטא'

התלהבּות  ּבאֹותּה הּמצֹות את יקּיים ואם יֹותר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָׁשלמה
ׁשלמֹות. מצֹות אּלה יהיּו לא - לכן קֹודם ׁשּקימן ּכפי  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוכּונה
נגרעֹות  - ּכה עד קּים ׁשּכבר הּמצֹות אף זאת, עֹוד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאּלא
ּדרּגתֹו לגּבי ('חטאים') חסרֹות ונעׂשֹות מׁשלימּותן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָעּתה

ְִַהּנֹוכחית.
חסדים, רֹוב לי הׁשּפיע ׁשהּקּב"ה מּכיון יעקב: ׁשאמר ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוזהּו
("מׁשהבטחּתני") יֹותר הּנעלית ּבדרּגתי עּתה, ׁשּמא אני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָירא
ּבחטא". "נתלכלכּתי חטא, ּבבחינת הם הּקֹודמים מעׂשי -ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 672 'nr ,eh jxk 'zegiy ihewl')

(ׁשהרי  יעקב ׁשל ׁשנֹותיו רֹוב עברּו ּכבר הרי לׁשאֹול, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש
ׁשנֹותיו  רֹוב ׁשּיצאּו ו"ּכיון ׁשנה), ע"ז ּבן היה ׁשעה ְְְְֵֶֶָָָָָָָָָָּבאֹותּה
חׁשׁש אפֹוא ּומּדּוע חֹוטא", אינֹו ׁשּוב חטא, ולא אדם ְֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשל

ְֵֵַמהחטא?

חּסרֹון  ׁשהיה ליעקב ׁשּנדמה הּפירּוׁש ׁשאין לֹומר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹויׁש
מקֹום  ּתפיסת ׁשּום היתה לא ׁשּלעבֹודתֹו אּלא ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹּבעבֹודתֹו,
למציאּות  אין ׁשּבּה לדרּגה הּגיע ּבעצם, ּבטל להיֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבעיניו.

ּבעיניהם. מקֹום ּתפיסת ׁשּום ועבֹודתם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהּנבראים

(áé)éëðà àøé-ék åNò ãiî éçà ãiî àð éðìévä©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥¨®¦«¨¥³¨«Ÿ¦Æ
:íéða-ìò íà éðkäå àBáé-ït BúàŸ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«

i"yx£ÂNÚ „iÓ ÈÁ‡ „iÓ∑ הרׁשע ּכעׂשו אּלא ּכאח, עּמי נֹוהג ׁשאין אחי, .מּיד ƒ«»ƒƒ«≈»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

(âé)-úà ézîNå Cnò áéèéà áèéä zøîà äzàå§©¨´¨©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤
:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçk Eòøæ©§£Æ§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

i"yx£·ÈËÈ‡ ·ËÈ‰∑"איטיב" ,ּבזכּות "היטב" ≈≈≈ƒְְִִֵֵֵ
‰Ìi.(ב"ר)אבֹותיּבזכּות  ÏBÁk EÚ¯ÊŒ˙‡ ÈzÓNÂ∑ ְֲִֶ¿«¿ƒ∆«¿¬¿«»

אּלא  לֹו אמר לא והלא ּכן? לֹו אמר כח)והיכן (לעיל ְֲֵֵֶַַַָָָָֹֹ
לֹו ׁשאמר אּלא, הארץ"? ּכעפר זרע "ּכי (שם)"והיה ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ

,"ל ּדּברּתי אׁשר את אםֿעׂשיתי אׁשר עד אעזב ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלא
אמר: כב)ּולאברהם זרע(לעיל את ארּבה "הרּבה ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָ

ׂשפתֿהּים  על אׁשר וכחֹול הּׁשמים ."ּככֹוכבי ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָ

Ècיא  ÔÂ·Ë ÏkÓe ÔÈcÒÁ ÏkÓ È˙eÎÊ Ô¯ÈÚÊ¿ƒ»»«ƒ…ƒ¿ƒƒ»«¿»ƒ
‡c¯È ˙È ˙È¯·Ú È„ÈÁÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ z„·Ú¬«¿»ƒ«¿»¬≈¿ƒƒ¬»ƒ»«¿¿»

) ÔÈ¯˙Ï È˙ÈÂ‰ ÔÚÎe ÔÈ„‰ נ"יÔÈz¯˙Ï( »≈¿«¬≈ƒƒ¿≈¿«¿≈
:ÔÈ¯LÓ«ƒ¿»

‡¯Èיב  ÂNÚ„ ‡„ÈÓ ÈÁ‡„ ‡„ÈÓ ÔÚÎ È·ÊL≈«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒƒ»¿≈»¬≈
‡n‡ ÈpÁÓÈÂ È˙ÈÈ ‡ÓÏÈc dpÓ ‡‡ ÏÁ„«≈¬»ƒ≈ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»

:‡ia ÏÚ«¿«»

È˙יג  ÈÂL‡Â CnÚ ·ÈËB‡ ‡·ËB‡ z¯Ó‡ z‡Â¿«¿¬«¿»»»≈ƒ»∆¡«ƒ»
ÔeÓzÈ ‡Ï Èc ‡nÈ„ ‡lÁk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa¿»«ƒƒ¿«»¿«»ƒ»ƒƒ¿

:ÈbqÓƒ«ƒ

epxetq

(`i).íéãñçä ìkî ézðè÷iziid `l ¨Ÿ§¦¦¨©£¨¦Ÿ¨¦¦
.micqgd mzF` lkl iE`ẍ§¨¨©£¨¦

.úîàä ìkîerW aFHdicOr ziU ¦¨¨¡¤©¤¨¦¨¦¨¦
ziUrW KxCd FzF`aE .izFa` zEkfA¦§£©§©¤¤¤¨¦¨
WTan ip` ,oiCd zxEXn miptl icOr¦¨¦¦§¦¦©©¦£¦§©¥

ipliSYW(ai weqt)lcbM" Fxn` oiprM , ¤©¦¥¦§¦§©¨§§Ÿ¤
"dGd mrl z`Up xW`ke ,LCqgxacna) ©§§§©£¤¨¨¨¨¨©¤

(hi ,ci.ai dxez

(ai).íéða ìò íà éðkäåizF` dMi §¦©¦¥©¨¦©¤¦
lkE`W mB ,"mipA lr m`" bxdIW dfÄ¤¤©£Ÿ¥©¨¦©¤©

.FcIn hlOdl ip`bi dxez £¦§¦¨¥¦¨
(bi).Cnò áéèéà áèéä zøîà äzàå§©¨¨©§¨¥¥¥¦¦¨

Yxn`X dn Ktd didi df dxwi m`e§¦¦§¤¤¦§¤¥¤©¤¨©§¨
oca`A' d`x` m` ,iOr aihidl§¥¦¦¦¦¤§¤§¨§©

'iYclFn(e ,g xzq` it lr). ©§¦
.Eòøæ úà ézîNåoM mB df Ktd dPde §©§¦¤©§£§¦¥¥¤¤©¥

dUrYW iE`xe ,irxf zixki m` didi¦§¤¦©§¦©§¦§¨¤©£¤
mIwl LnW cFaM xEarA mOr¦¨©£§¦§§©¥
,Dl iE`x ipi`W iR lr s` ,Lzghad©§¨¨§©©¦¤¥¦¨¨
dUr 'd ,Epa Epr EpipFr m`" oiprM§¦§©¦£¥¨¨£¥

"LnW ornl(f ,ci edinxi).ci dxez §©©§¤



קז glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ipy meil inei xeriy

ß elqk 'h ipy mei ß

(ãé)äçðî Bãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²¦§−̈
:åéçà åNòì§¥¨¬¨¦«

i"yx£B„È· ‡a‰∑ וכן כא)ּברׁשּותֹו, את (במדבר "וּיּקח «»¿»ְְִִֵֶַַ
בידֹו", "מןֿהּבא אּגדה: ּומדרׁש מּידֹו". ְְְִִִַַַַָָָָָָּכלֿארצֹו
ונֹוׂשאם  ּבצרֹור צר ׁשאדם ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות ְְְְֲִִִֶַָָָָָָאבנים

"מ  אחר: ּדבר ׁשּנטל ּבידֹו. החּלין, מן בידֹו", ןֿהּבא ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
אמר: ּדאּת ּכמה כח)מעׂשר, ל",(לעיל אעּׂשרּנּו "עּׂשר ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָ

"מנחה" לקח .והדר ְֲִַַַָָ

(åè)íéúàî íéìçø íéøNò íéLéúe íéúàî íéfò¦¦´¨©½¦§¨¦−¤§¦®§¥¦¬¨©−¦
:íéøNò íéìéàå§¥¦¬¤§¦«

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÌÈLÈ˙e ÌÈ˙‡Ó ÌÈfÚ∑ עּזים מאתים ƒƒ»«ƒ¿»ƒ∆¿ƒִִִַָ
צר ּכדי הּזכרים ּכּלם, וכן ּתיׁשים. עׂשרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻצריכֹות
לעֹונה  מּכאן ּדֹורׁש רּבה' ּוב'בראׁשית ְְִִִֵֵֵַַָָָָהּנקבֹות.
ׁשּתים  הּפֹועלים, יֹום. ּבכל הּטּילים, ּבּתֹורה: ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָהאמּורה
אחת  הּגּמלים, ּבׁשּבת. אחת החּמרים, ְְִִַַַַַַַַַַָָָָּבׁשּבת.
ואיני  חדׁשים. לׁשּׁשה אחת הּסּפנים, יֹום. ְְְֳִִִִִִֵַַַַָָָֹלׁשלׁשים
ּבעיני  נראה א ּבכּוּון, הּזה הּמדרׁש לכּון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיֹודע
אּלא  אדם, ּבכל ׁשוה העֹונה ׁשאין מּכאן, ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשּלמדנּו

ּתיׁש לכל ׁשּמסר ּכאן ׁשמצינּו עליו, הּמּטל טרח ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלפי
מּמלאכה  ּפנּויים ׁשהם לפי איל, לכל וכן עּזים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָעׂשר

נקבֹות, עׂשר לעּבר ּתׁשמיׁש להרּבֹות ּובהמה ּדרּכן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשעֹוסקין  ּופרים, זכר. מקּבלת אינּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּׁשּנתעּברה
ולחמֹור, נקבֹות. ד' אּלא לזכר מסר לא ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹּבמלאכה,
ולּגמּלים, לזכר. נקבֹות ׁשּתי - רחֹוקה ּבדר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהֹול

לזכר  אחת נקבה - רחֹוקה יֹותר ּדר .ׁשהֹולכים ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(æè)ìL íäéðáe úB÷éðéî íélîbíéòaøà úBøt íéL §©¦¯¥«¦²§¥¤−§¦®¨³©§¨¦Æ
:äøNò íøéòå íéøNò úðúà äøNò íéøôe¨¦´£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−£¨¨«

i"yx£ÌÈLÏL Ì‰È·e ˙B˜ÈÈÓ ÌÈlÓb∑ ּובניהם ¿«ƒ≈ƒ¿≈∆¿…ƒְֵֶ
ּכנגד  זכר ּבּנאיהם, – ּובניהם אּגדה: ּומדרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעּמהם,

הּכתּוב  ּפרסמֹו לא ּבתׁשמיׁש ׁשּצנּוע לפי .(ב"ר)נקבה, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
Ì¯ÈÚÂ∑ זכרים .חמֹורים «¿»ƒְֲִִָ

(æé)åéãáò-ìà øîàiå Bcáì øãò øãò åéãáò-ãéa ïziå©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®©³Ÿ¤¤£¨¨Æ
:øãò ïéáe øãò ïéa eîéNz çåøå éðôì eøáò¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬¥−¤¥¬¥«¤

i"yx£Bc·Ï ¯„Ú ¯„Ú∑לעצמֹו ּומין מין e¯·Ú.ּכל ≈∆≈∆¿«ְְִִַָƒ¿
ÈÙÏ∑,ּפחֹות אֹו יֹום, אבאּדר ÁÂ¯Â.אחריכם ואני ¿»«ֲֲִֵֶֶֶַַָָֹ¿∆«

eÓÈNz∑חברֹו לפני עינֹועדר להׂשּביע ּכדי עין מלא »ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹ
הּדֹורֹון  רּבּוי על ּולתּוהֹו רׁשע, אֹותֹו .ׁשל ְְִֶַַַָָ

(çé)éçà åNò ELâôé ék øîàì ïBLàøä-úà åöéå©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´¦§¨«§º¥¨´¨¦À
älà éîìe Cìú äðàå äzà-éîì øîàì EìàLe§¥«§Æ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ§¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤

éðôì:E §¨¤«
i"yx£‰z‡ŒÈÓÏ∑:ותרּגּומֹו ,ׁשֹולח מי אּתה, מי ׁשל ¿ƒ«»ְְְֲִִֶַַָ

אּת' EÈÙÏ.'למן ‰l‡ ÈÓÏe∑ ׁשל ,ׁשּלפני ואּלה ְְַָ¿ƒ≈∆¿»∆ְְֵֶֶֶֶָ
ׁשלּוחה? הּזאת הּמנחה למי הם, מׁשּמׁשת מי לּמ"ד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּכמֹו 'ׁשל', ּבמקֹום הּתבה לא)ּבראׁש אׁשר (לעיל "וכל ְְְְֲִֵֶֶַָֹֹ
הּוא, ׁשּלי הּוא", לי רֹואה כד)אּתה הארץ (תהלים "לה' ִִֶֶֶַַָָָ

ה' ׁשל .ּומלֹואּה", ְֶָ

È˙È‡cיד  ÔÓ ·ÈÒe ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Ônz ˙·e»«»¿≈¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ
:È‰eÁ‡ ÂNÚÏ ‡z·¯˜z d„È·ƒ≈ƒ¿À¿»¿≈»¬ƒ

Ô˙‡Óטו  ÔÈÏÁ¯ ÔÈ¯ÒÚ ‡iLÈ˙e Ô˙‡Ó ÈfÚƒ≈»»¿»«»∆¿ƒ¿≈ƒ»»
:ÔÈ¯ÒÚ ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ

Bz¯˙‡טז  ÔÈ˙Ïz ÔB‰È·e ‡˙˜Ó ÈÏÓb«¿≈∆¿»»¿≈¿»ƒ¿»
È¯ÈÚÂ ÔÈ¯ÒÚ Ô˙‡ ‡¯ÒÚ È¯B˙Â ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿≈«¿»«¿»∆¿ƒ¿ƒ≈

:‡¯ÒÚ«¿»

È‰B„BÁÏaיז  ‡¯„Ú ‡¯„Ú È‰Bc·Ú „Èa ·‰ÈÂƒ«¿««¿ƒ∆¿»∆¿»ƒ¿ƒ
ÔeeLz ‡ÁÂ¯e ÈÓ„˜ e¯aÚ È‰Bc·ÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«¿ƒƒ»√»«¿»»¿«

:‡¯„Ú ÔÈ·e ‡¯„Ú ÔÈa≈∆¿»≈∆¿»

CpÚ¯ÚÈיח  È¯‡ ¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„˜ ˙È „È˜te«ƒ»«¿»»¿≈»¬≈¿«¿ƒ»
z‡ Ô‡Ïe z‡ ÔÓÏ ¯ÓÈÓÏ CÏ‡Le ÈÁ‡ ÂNÚ≈»»ƒ¿≈ƒ»¿≈»¿»«¿¿»«¿

:CÓ„˜c ÔÈl‡ ÔÓÏe ÏÊ‡»≈¿»ƒ≈ƒ√»»

epxetq

(fi).Bcáì øãò øãòWIW d`xIW icM ¥¤¥¤§©§¥¤¦§¤¤¥
iE`xd itM zFawpE mixkf oipn oin lkA§¨¦¦§©§¨¦§¥§¦¨¨
zFxtl lkEIW dpwOd zk`lnl¦§¤¤©¦§¤¤©¦§

"izkxA z` `p gw" Fxn`M ,zFAxle§¦§§¨§©¨¤¦§¨¦
(`i ,bl oldl)dkxal zpkEn dgpn dzidW ,¤¨§¨¦§¨¤¤¦§¨¨

.daFh ztqFY `idWïéa eîéNz çåøå ¤¦¤¤¨§¤©¨¦¥

.øãò ïéáe øãòzFndAd EvRwi `NW ¥¤¥¥¤¤Ÿ¦§§©§¥
d`Fxd oiai `le ,Eaxrzie xcrl xcrn¥¥¤§¥¤§¦§¨§§Ÿ¨¦¨¤

.DzkxaE dgpOd znkggi dxez ¨§©©¦§¨¦§¨¨



glyieקח zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ipy meil inei xeriy

(èé)äçeìL àåä äçðî á÷òéì Ecáòì zøîàå§¨«©§¨Æ§©§§´§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈
:eðéøçà àeä-íâ äpäå åNòì éðãàì©«Ÿ¦−§¥¨®§¦¥¬©−©«£¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ Ec·ÚÏ z¯Ó‡Â∑,ראׁשֹון - ראׁשֹון על ¿»«¿»¿«¿¿¿«¬…ִִַ
לעבּד אּתה'? 'למי ׁשּׁשאלּת: אחרֹון. - אחרֹון ְְְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָועל
וׁשּׁשאלּת: ליעקב', לעבּד' ותרּגּומֹו: אני, ְְְְְְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָֹֹליעקב

וגֹו' ׁשלּוחה היא מנחה ?'לפני אּלה p‰Â‰.'ּולמי ְְְְְִִִֵֶֶָָָ¿ƒ≈
‡e‰ŒÌ‚∑ יעקב. «ֲַֹ

(ë)-ìk-úà íb éLéìMä-úà íb éðMä-úà íb åöéå©§©º©´¤©¥¦À©µ¤©§¦¦½©µ¤¨
ïeøaãz äfä øáck øîàì íéøãòä éøçà íéëìää©´Ÿ§¦½©«£¥¬¨«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´

:Búà íëàöîa åNò-ìà¤¥½̈§Ÿ©«£¤−Ÿ«

(àë)øîà-ék eðéøçà á÷òé Ecáò äpä íb ízøîàå©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º
äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää äçðna åéðô äøtëà£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ©«Ÿ¤´¤§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´

:éðô àOé éìeà åéðô̈½̈©−¦¨¬¨¨«
i"yx£ÂÈÙ ‰¯tÎ‡∑ וכן רגזֹו, כח)אבּטל "וכּפר (ישעיה ¬«¿»»»ְְְֲֵֵַַָֻ

מות", את מז)ּבריתכם ונראה (שם ּכּפרּה". ּתּוכלי "לא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹ
ּכּלן  ּפנים, ואצל וחטא עון ׁשאצל ּכּפרה ׁשּכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבעיני

אר  ולׁשֹון הן והעברה קּנּוח והרּבה לׁשֹון הּוא, ּמי ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

ּגברא', ּבההּוא ידיּה לכּפּורי ּבעי ידיּה, 'וכּפר ְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַָָָָּבּגמרא:
קדׁש: ׁשל הּמזרקים נקראים הּמקרא ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹוגם
ּבׂשפת  ּבהן ידיו מקּנח ׁשהּכהן ׁשם על זהב", ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ"ּכפֹורי

.הּמזרק  ְִַָ

(áë)àeää-äìéla ïì àeäå åéðt-ìò äçðnä øáòzå©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬©©«§¨©−
:äðçna©©«£¤«

i"yx£ÂÈtŒÏÚ∑ וכן לפניו, ו)ּכמֹו וׁשד (ירמיה "חמס «»»ְְְֵָָָָָֹ
ּתמיד", עלּֿפני ּבה סה)וכןיּׁשמע "הּמכעסים (ישעיה ְְִִִִֵַַַַַָָָָ

הּוא  אף ּפניו", "על אּגדה: ּומדרׁש עלּֿפני". ְִִַַַַַַָָָָָאֹותי
ּבכעס, זה ׁשרּוי לכל צרי .(ב"ר)ׁשהיה ְְִֶֶַַָָָָָ

(âë)í÷iå|ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå àeä äìéla ©¨´̈©©´§¨À©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´
:÷aé øáòî úàøáòiå åéãìé øNò ãçà-úàå åéúçôL¦§Ÿ½̈§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ

i"yx£ÂÈ„ÏÈ ¯NÚ „Á‡Œ˙‡Â∑(ב"ר)?היתה היכן ודינה ¿∆««»»¿»»ְְִֵָָָָ
עיניו, עׂשו ּבּה יּתן ׁשּלא ּבפניה, ונעל ּבתבה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹנתנּה

ּתחזירּנּו ׁשּמא מאחיו, ׁשּמנעּה יעקב נענׁש ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּולכ
ׁשכם  ּביד ונפלה הּנהר ∑aÈ˜.למּוטב, .ׁשם ְְְְְֶַָָָ«…ֵַָָ

‰È‡יט  ‡z·¯˜z ·˜ÚÈÏ Cc·ÚÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿«¿»¿«¬…ƒ¿À¿»ƒ
È˙‡ ‡e‰ Û‡ ‡‰Â ÂNÚÏ ÈBa¯Ï ‡ÁlLÓcƒ¿«¿»¿ƒƒ¿≈»¿»«»≈

:‡¯˙·«¿»»

‡Ûכ  ‰‡˙ÈÏz ˙È Û‡ ‡Èz ˙È Û‡ „È˜Ùe«ƒ«»ƒ¿»»«»¿ƒ»»«
‡Ób˙Ùk ¯ÓÈÓÏ ‡i¯„Ú ¯˙a ÔÈÏÊ‡c Ïk ˙È»»¿»¿ƒ»«¬»«»¿≈»¿ƒ¿»»
:d˙È ÔeÁkLz „k ÂNÚ ÌÚ ÔeÏlÓz ÔÈ„‰»≈¿«¿ƒ≈»««¿¿»≈

·˙¯‡כא  È˙‡ ·˜ÚÈ Cc·Ú ‡‰ Û‡ Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿«»«¿»«¬…»≈«¿»»
˙ÏÊ‡c ‡z·¯˜˙a dÊ‚e¯Ï dpÁ‡ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬««¿ƒ≈¿¿≈¿ƒ¿À¿»¿»¿«
·ÒÈ ÌÈ‡Ó È‰Bt‡ ÈÊÁ‡ Ôk ¯˙·e ÈÓ„˜Ï»√»«»«≈∆¡≈«ƒ»ƒƒ«

:Èt‡«»

·˙כב  ‡e‰Â È‰Bt‡ ÏÚ ‡z·¯˜z ˙¯·ÚÂ«¬»«ƒ¿À¿»««ƒ¿»
:‡˙È¯LÓa ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa¿≈¿»«¿«¿ƒ»

È‰BLכג  ÔÈz¯z ˙È ¯·„e ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa Ì˜Â¿»¿≈¿»¿«»«¿≈¿ƒ
¯·ÚÂ È‰Ba ¯ÒÚ „Á ˙ÈÂ d˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿≈»≈¿»«¬«¿ƒ«¬«

:‡˜·eÈ ¯·ÚÓ ˙È»«¬«¿»

epxetq

(hi).á÷òéì Ecáòì zøîàå`NW dEv §¨©§¨§©§§§©£Ÿ¦¨¤Ÿ
z` xiMnM Fnvr z` gilXd d`xi©§¤©¨¦©¤©§§©¦¤
rcFIW eUr aWgi oR ,eil` gElWe eUr¥¨§¨©¥¨¤©§Ÿ¥¨¤¥©
Fl glWe Fz`xwl KlFd `EdW eig`̈¦¤¥¦§¨§¨©

i zngn oFxeCgilXd d`xi la` ,d`x ¥£©¦§¨£¨©§¤©¨¦©
iYlakE xirUl gElW FnM Fnvr z ¤̀©§§¨©§¥¦§¦§¦

.eUr z` xiMnk dxez ©¦¤¥¨
(k).åNò ìà ïeøaãz äfä øácklkl ©¨¨©¤§©§¤¥¨§¨

ricFie ,eUrl aiWI dn dEv cg ¤̀¨¦¨©¨¦§¥¨§¦©
mNM mde mixcrd lM x`W mr `EdW¤¦§¨¨¨£¨¦§¥ª¨
eig` eUrl dgpn ,awri lW¤©£Ÿ¦§¨§¥¨¨¦

.lFcBd`k dxez ©¨
(`k)á÷òé Ecáò äpä íb ízøîàå©£©§¤©¦¥©§§©£Ÿ

.eðéøçàdf xn`i mdn cg` lMW dEv ©£¥¦¨¤¨¤¨¥¤Ÿ©¤
icM ,Fl cgiOd xEACd caNn ,xEACd©¦¦§©©¦©§ª¨§¥
dfA mipEkn mNM ixaC eUr `vnIW¤¦§¨¥¨¦§¥ª¨§ª¨¦¨¤
xirUl mdixg` KlFd awri didW¤¨¨©£Ÿ¥©£¥¤§¥¦

.eig` ipR liAwdl§©§¦§¥¨¦
.äçðna åéðô äøtëà øîà ékEN`e ¦¨©£©§¨¨¨©¦§¨§¥

hrnIW icM eicar itA mU mixaCd©§¨¦¨§¦£¨¨§¥¤¦§©
mr drpkdd xEAcA eUr lW Ffbxª§¤¥¨§¦©©§¨¨¦

.dgpOd©¦§¨

.åéðô äàøàiE`xd xETAd KxC ¤§¤¨¨¤¤©¦¨¨
ipR z` LxEkf lM d`xi" oiprM ,mixUl§¨¦§¦§©¥¨¤¨§§¤§¥

"oc`d(bk ,cl zeny)ipt E`xi `le" , ¨¨Ÿ§Ÿ¥¨¨©
"mwix(eh ,bk my)xg` eUrl xn` oke . ¥¨§¥¨©§¥¨©©

ipR z`xM Lipt izi`x oM lr iM" KM̈¦©¥¨¦¦¨¤¦§Ÿ§¥
"midl`(i ,bl oldl)z` cwtl bdpOd iM , ¡Ÿ¦¦©¦§¨¦§Ÿ¤

zI`x mr dgpnA mixVd©¨¦§¦§¨¦§¦©
.mdipRak dxez §¥¤

(ak).åéðt ìò äçðnä øáòzåzF`xl ©©£Ÿ©¦§¨©¨¨¦§
oEknd zilkYl iE`x xcq lr didYW¤¦§¤©¥¤¨©©§¦©§ª¨

.FY`nbk dxez ¥¦



קט glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(263 'nr d zegiy ihewl)

היתההיתההיתההיתה היכןהיכןהיכןהיכן כג)ודינהודינהודינהודינה לב, הקׁשה (רש"י לא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
הּׁשבטים ּכל עם ׁשּנֹולדּו הּתאֹומֹות היּו היכן פרשתנו לֹו (רש"י ְְְִִֵֶַַָָָָ

יז) רׁש"ילה, ּׁשּכתב מה ּפי על לתרץ ויׁש א־ב). ד, על (בראשית ְְִִֵֵֶַַַַַָָ

לרּבֹות  ּבאה "את" ׁשהּמּלה קין", את "וּתלד ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּפסּוק
ילדיו, עׂשר אחד "ואת" ּכאן: ואף קין. עם נֹולדה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתאֹומה
ּדינה. על רק אפֹוא היא והּקׁשיא הּתאֹומֹות, את לרּבֹות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻּבאה

(ãë):Bì-øLà-úà øáòiå ìçpä-úà íøáòiå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©©©«£¥−¤£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡Œ˙‡∑ ּכאן ּומּניח מּכאן נֹוטל ּכגׁשר, עצמֹו עׂשה והּמּטלטלים. .הּבהמה ∆¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

(äë)úBìò ãò Bnò Léà ÷áàiå Bcáì á÷òé øúeiå©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−£¬
:øçMä©¨«©

i"yx£·˜ÚÈ ¯˙eiÂ∑ קטּנים ּפּכים עליהם ׁשכח וחזר «ƒ»≈«¬…ְְֲִִֵֶַַַַָָ
צא) ‡LÈ.(חולין ˜·‡iÂ∑,'איׁש 'וּיתעּפר ּפרׁש: מנחם «≈»≈ƒְְִִֵֵֵַַַַ

ּברג  עפר מעלים ׁשהיּו אבק, עלֿידי מּלׁשֹון ליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ולׁשֹון  'וּיתקּׁשר', לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנענּועם.

מיבק', ליּה 'ואבק ּביּה' דאּביקּו 'ּבתר הּוא: ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָארּמי
להּפיל  ׁשּמתעּצמים ׁשנים ּדר ׁשּכן עניבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָלׁשֹון
ּופרׁשּו ּבזרֹועֹותיו. ואֹובקֹו ׁשחֹובקֹו רעהּו, את ְְְְְִִֵֵֵֶֶָאיׁש

עׂשו  ׁשל ׂשרֹו ׁשהּוא זכרֹונםֿלברכה, .(ב"ר)רּבֹותינּו ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

(åë)Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa òbiå Bì ìëé àì ék àøiå©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́
:Bnò B÷áàäa á÷òé©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

i"yx£BÎ¯ÈŒÛÎa ÚbiÂ∑,ּבּקלּבסת הּתקּוע הּיר קּולית «ƒ«¿«¿≈ְִִֵֶַַַַָָֹ
ׁשל  ּכף ּכמין ׁשעליה ׁשהּבׂשר ׁשם על ּכף, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָקרּוי

לֹו∑Ú˜zÂ.קדרה  ודֹומה חברּתּה, מּמקֹום נתקעקע ְֵָ«≈«ְְְְְֲִִֶֶַַָ

ו) ּובּמׁשנה:(ירמיה הסרה. לׁשֹון ,"מּמ נפׁשי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ"ּפןּֿתקע
ׁשרׁשיהן  לׁשרׁש ּביצתן', .'לקעקע ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָ

(æë)EçlLà àì øîàiå øçMä äìò ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ£©¥«£½
:éðzëøa-íà ék¦−¦¥«©§¨«¦

i"yx£Ú Èk¯ÁM‰ ‰Ï∑ ּבּיֹום ׁשירה לֹומר אני וצרי ƒ»»«»«ְֲִִִַַָָ
צא) חולין ׁשּברכני ∑ÈzÎ¯a.(ב"ר. הּברכֹות על לי הֹודה ≈«¿»ƒְְִִֵֵֶַַַָ

עליהן. מערער ׁשעׂשו לֹו(אבי, היה "ּתברכני" לרׁש"י: קׁשה וכאן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ודֹוק  מ"ה, עּמּוד 'ּתזריע', ּפרׁשת ּבּזהר ּבהדיא איתא וכן וכּו', הֹודה אּלא .)לֹומר, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

(çë)á÷òé øîàiå EîM-äî åéìà øîàiå: ©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ

(èë)ìàøNé-íà ék EîL ãBò øîàé á÷òé àì øîàiå©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−¦¦§¨¥®
:ìëezå íéLðà-íòå íéýìû-íò úéøN-ék¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−©¨«

i"yx£·˜ÚÈ ‡Ï∑ל ּבאּו ׁשהּברכֹות עֹוד יאמר לא …«¬…ְְֵֵֶַָָָֹ
וסֹופ ּפנים, וגּלּוי ּבׂשררה ּכיֿאם ּורמּיה, ְְְְְְְִִִִִִָָָָָָּבעקבה

ּומחליף  ּבביתֿאל עלי נגלה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
,ׁשמל ואֹודה אהיה ׁשם ואני ,מברכ הּוא וׁשם ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָ

È˙כד  ¯aÚ‡Â ‡ÏÁ ˙È Ôep¯aÚÂ Ôe¯·„e¿»ƒ¿«»ƒ»«¿»¿«¿«»
:dÏÈcƒ≈

ÏczL‡Âכה  È‰B„BÁÏa ·˜ÚÈ ¯‡zL‡Â¿ƒ¿»««¬…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
:‡¯Ùˆ ˜ÏÒc „Ú dnÚ ‡¯·b«¿»ƒ≈«ƒ¿≈«¿»

dk¯Èכו  È˙Ùa ·È¯˜e dÏ ÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ‡ÊÁÂ«¬»¬≈»»ƒ≈¿≈ƒ¿≈«¿≈
:dnÚ d˙eÏczL‡a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙t ÚÊÂ¿»¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿«»≈ƒ≈

Ï‡כז  ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ ˜ÈÏÒ È¯‡ ÈÁlL ¯Ó‡Â«¬««¿«ƒ¬≈¿ƒ«¿»«¬«»
:ÈzÎ¯a ÔÈ‰l‡ CpÁÏL‡¬«¿ƒ»∆»≈≈«¿»ƒ

ÚÈ˜·:כח  ¯Ó‡Â CÓL ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿»«¬««¬…

‡ÔÈ‰lכט  CÓL „BÚ ¯Ó‡˙È ·˜ÚÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«¬…ƒ¿¬«¿»∆»≈
‡i¯·e‚ ÌÚÂ ÈÈ Ì„˜ ˙·¯·¯ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿¿«√»¿»¿ƒ¿«»

:‡zÏÎÈÂƒ»¿»

epxetq

(ck).Bì øLà úà øáòiåmNkl dEv ©©£¥¤£¤¦¨§ª¨
on d`ldl eiptl zkll EniCwIW¤©§¦¨¤¤§¨¨§¨§¨¦

"iWEMd z` xarIe" FnM ,lgPda l`eny) ©©©§©©£Ÿ¤©¦
(bk ,gi.dk dxez

(dk).Bcáì á÷òé øúeiåmNkl oFxg` ©¦¨¥©£Ÿ§©©£§ª¨
lM z` Kixcdl icM ,dpgOd on rqpl¦§Ÿ©¦©©£¤§¥§©§¦¤¨
x`Xi `le Fpipw lM mr EklIW FOr©¤¥§¦¨¦§¨§Ÿ¦¨¥

.dpgOA xaC̈¨©©£¤

.Bnò Léà ÷áàiåK`ln lrR df did ©¥¨¥¦¦¨¨¤Ÿ©©§¨
dxi" KxC lr ,wtq ilA F`xFA zevnA§¦§©§§¦¨¥©¤¤§¥

"xFIe(fi ,bi a mikln),'dA rWFp didIW , ©¤¦§¤¨©
didIW iR lr s` ,eUrn ,Frxfe awri©£Ÿ§©§¥¥¨©©¦¤¦§¤
xW` mEwid" `EdW oFnnA wGd mr¦¤¥§¨¤©§£¤
drEWYd didY df mre ,"mdilbxA§©§¥¤§¦¤¦§¤©§¨
mipFilrA dxxUE dkxA mr sFQA©¦§¨¨§¨¨¨¤§¦

.mipFYgYaEek dxez ©©§¦

(ek).Bì ìëé àìcinY FzEwaC axl Ÿ¨Ÿ§Ÿ§¥¨¦
.xEAcaE daWgnA KxAzi l`Ä¥¦§¨©§©§¨¨§¦

.òbiåikixcnA cizrd `hgd FricFd ©¦©¦©¥§¤¨¦§©§¦¥
rwYe" ,wEACd wqR dfA Fzb`caE ,FOr©§©£¨¨¤¨©©¦©¥©

."Fwa`dA Fkxi sMfk dxez ©§¥§¥¨§
(fk).EçlLà àìmiwiCv milFcB'W Ÿ£©¥£¤§¦©¦¦

'zxXd ik`lOn xzFi,av oixcdpq) ¥¦©§£¥©¨¥
(`.gk dxez



glyieקי zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i iyily meil inei xeriy
ׁשּכתּוב: וזהּו יב)עליהן, וּיכל,(הושע מלא אל "וּיׂשר ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּנתחּנן  ּומה לֹו. וּיתחּנן הּמלא ּבכה וּיתחּנןֿלֹו", ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּבכה
לי  המּתן עּמנּו", ידּבר וׁשם ימצאּנּו "ּביתֿאל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלֹו?
ועלּֿכרחֹו יעקב, רצה ולא ׁשם. עּמנּו ׁשּידּבר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹעד

ׁשהיה  ׁשם", אֹותֹו ויבר" וזהּו עליהן, לֹו ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָהֹודה
רצה  ולא לֹו, להמּתין עׂשו ∑ÌÈL‡ŒÌÚÂ.מתחּנן ְְְְִִֵַַָָֹ¿ƒ¬»ƒֵָ

.להם ∑ÏÎezÂ.ולבן  ְָָ«»ֶָ

(ì)änì øîàiå EîL àp-äãébä øîàiå á÷òé ìàLiå©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨
ì ìàLz äf:íL Búà Cøáéå éîL ¤−¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«

i"yx£Ï‡Lz ‰f ‰nÏ∑(ב"ר),ׁשמֹותינּו מׁשּתּנין קבּוע, ׁשם לנּו הּׁשליחּות )הּכל (אין עבֹודת מצות לפי »»∆ƒ¿«ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ
מׁשּתּלחים  .ׁשאנּו ְְִִֶַָ

ß elqk 'i iyily mei ß

(àì)éúéàø-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷òé àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«¨¦³¦
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt íéýìû¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«

(áì)àeäå ìûeðt-úà øáò øLàk LîMä Bì-çøæiå©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬
:Bëøé-ìò òìöŸ¥−©©§¥«

i"yx£LÓM‰ BÏŒÁ¯ÊiÂ∑:הּוא אדם, ּבני לׁשֹון «ƒ¿««∆∆ְְֵָָ
זהּו הּׁשחר', לנּו האיר ּפלֹוני למקֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ'ּכׁשהּגענּו
לרּפאֹות  לצרּכֹו, לֹו", "וּיזרח אּגדה: ּומדרׁש ְְְְְְְִִַַַַַָָָּפׁשּוטֹו.

ּדתימא  ּכמה צלעתֹו, ג)את צדקה (מלאכי "ׁשמׁש ְְְְֵֶֶֶַָָָָָ

לׁשקע  ׁשּמהרה ׁשעֹות ואֹותן ּבכנפיה", ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּומרּפא
ּכׁשּי ּבׁשבילֹוּבׁשבילֹו לזרח מהרה ׁשבע, מּבאר .צא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ÚÏBˆ ‡e‰Â∑ ּכׁשּזרחה צלע .הּׁשמׁשהיה ¿≈«ְְֵֶֶֶַַָָָָֹ

(âì)äLpä ãéb-úà ìûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìò©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´©¨¤À
Cøé-óëa òâð ék äfä íBiä ãò Cøiä ók-ìò øLà£¤Æ©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́

:äLpä ãéâa á÷òé©«£½Ÿ§¦−©¨¤«
i"yx£‰Lp‰ „Èb∑?"הּנׁשה "ּגיד ׁשמֹו נקרא ולּמה ƒ«»∆ְְְִִֶַָָָָ

וכן  קפיצה, לׁשֹון והּוא ועלה, מּמקֹומֹו ׁשּנׁשה ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָלפי
נא) וכן (ירמיה ּגבּורתם", מא)"נׁשתה אלהים (לקמן נּׁשני "ּכי ְְְֱִִִֵַַָָָָֹ

‰C¯iאתּֿכלֿעמלי": ÛkŒÏÚ)∑ ּכל ּבלע"ז, פולפ"א ֲִֶָָ«««»≈ְַַָ
"עד  ּכמֹו: 'ּכף', קרּוי: ועגל, וחלּול ּגבּה ְְְַַַָָָָָָֹֹּבׂשר

ּבגרּות  ּבסּמני הּכף" ׁשּתתמר(. ְְְִִֵֵֶַַַָָ

Ó‡Â¯ל  CÓL ÔÚÎ ÈeÁ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ Ï‡Le¿≈«¬…«¬««ƒ¿«¿»«¬«
d˙È CÈ¯·e ÈÓLÏ Ï‡L z‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿««¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ»≈

:Ônz«»

‡¯Èלא  Ï‡Èt ‡¯˙‡„ ‡ÓL ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…¿»¿«¿»¿ƒ≈¬≈
˙·ÊzL‡Â ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ È˙ÈÊÁ¬≈ƒ«¿»«»«¿»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»«

:ÈLÙ«¿ƒ

Ï‡etלב  ˙È ¯·Ú È„ ‡Ók ‡LÓL dÏ Á„e¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¬«»¿≈
:dk¯È ÏÚ ÚÏËÓ ‡e‰Â¿«¿«««¿≈

Èb„‡לג  ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»≈¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ»
È¯‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡k¯È È˙t ÏÚ Èc ‡ÈL„¿«¿»ƒ«¿≈«¿»«»»≈¬≈
:‡ÈL„ ‡„È‚a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙Ùa ·È¯¿̃≈ƒ¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ»¿«¿»

epxetq

(hk).EîL ãBò øîàé á÷òé àìuwl Ÿ©£Ÿ¥¨¥¦§§¥
,zFO`d oca` xg` mIw didYW oinId©¨¦¤¦§¤©¨©©¨§©¨ª
,"awri" oipr LA mIwn xaM didi okaE§¥¦§¤§¨§ª¨§¦§©©£Ÿ
Lilr lRi `l okle ,sFQA mIw dxFOd©¤©¨©§¨¥Ÿ¦Ÿ¨¤
didYW zFxFdl ,"awri" mW cFr f`̈¥©£Ÿ§¤¦§¤

.zFO`d lM sFqaE awrA©£¥§¨¨ª
.úéøN ék ,ìàøNé íà ékE`xwi la` ¦¦¦§¨¥¦¨¦¨£¨¦§§

f`W zFxFdl ,calA "l`xUi" mWA Ll§§¥¦§¨¥¦§©§¤¨
,"miWp` mre midl` mr zixU" xaM§¨¨¦¨¦¡Ÿ¦§¦£¨¦
,mFxOA mFxOd `av lr 'd cwti oiprM§¦§©¦§Ÿ©§¨©¨©¨

,dnc`d lr dnc`d ikln lreediryi) §©©§¥¨£¨¨©¨£¨¨

(`k ,ck.l dxez

(l).EîL àp äãébälr dxFOd ©¦¨¨§¤©¤©
icM ,EPOn KWnPd lrRd lre LzxEv¨§§©©Ÿ©©¦§¨¦¤§¥
aEW`e ,ohUl Ynw dn lr opFAz`W¤¤§¥©¨©§¨§¨¨§¨

.lNRz`e daEWzA¦§¨§¤§©¥
ì ìàLz äf änì.éîLdxESd iM ¨¨¤¦§©¦§¦¦©¨

EpzlMUd zbxcn `id Epl ziWi`d̈¦¦¨¦©§¥©©§¨¨¥
Fxn`M ,xEAC mEWA x`aY `l xW £̀¤Ÿ§Ÿ©§¦§¨§

"i`lR `Ede"(gi ,bi mihtey)DNW lrRde , §¤§¦§©Ÿ©¤¨
.idl`d oFvxd itM `Ed`l dxez §¦¨¨¨¡Ÿ¦

(al)øáò øLàk LîMä Bì çøæiå©¦§©©¤¤©£¤¨©

.òìö àeäå ìàeðt úàxarW xg` ¤§¥§Ÿ¥©©©¤¨©
WnXd gxf ,drilvA l`EpR z ¤̀§¥¦§¦¨¨©©¤¤
,`Fal cizrl didi xW`M ,`Rxpe§¦§¨©£¤¦§¤¤¨¦¨
WnW inW i`xi mkl dgxfe" Fxn`M§¨§§¨§¨¨¤¦§¥§¦¤¤

"ditpkA `RxnE dwcv,b ik`ln) §¨¨©§¥¦§¨¤¨
(k.bl dxez

(bl).ìàøNé éðá eìëàé àì ïk ìò©¥ŸŸ§§¥¦§¨¥
zribpA dxFd xW` wGdd didIW icM§¥¤¦§¤©¤¥£¤¨¦§¦©
aWgp iYlA xacA KxId sM©©¨¥§¨¨¦§¦¤§¨

.Eplv`cl dxez ¤§¥
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âì(à)Bnòå àa åNò äpäå àøiå åéðéò á÷òé àOiå©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈§¦¾
äàì-ìò íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî òaøà©§©¬¥−¦®©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ

:úBçôMä ézL ìòå ìçø-ìòå§©¨¥½§©−§¥¬©§¨«

(á)-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà íNiå©¨¯¤¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤
:íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå äàì¥¨³¦«¨¤̧¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ¯Á‡ ‰È„ÏÈÂ ‰‡ÏŒ˙‡Â∑ חביב אחרֹון .אחרֹון ¿∆≈»ƒ»∆»«¬…ƒֲֲִַַָ

(â)íéîòt òáL äöøà eçzLiå íäéðôì øáò àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©§¨¦½
:åéçà-ãò BzLb-ãò©¦§−©¨¦«

i"yx£Ì‰ÈÙÏ ¯·Ú∑'ּתחּלה ּבי יּלחם להּלחם, רׁשע אֹותֹו יבא 'אם .אמר: »«ƒ¿≈∆ְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

(ã)åéøàeö-ìò ìtiå eä÷açéå Búàø÷ì åNò õøiå©¨̧¨¥¨³¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈
÷Léåeä:ekáiå ©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ©¦§«

i"yx£e‰˜aÁÈÂ∑ מׁשּתחוה ׁשראהּו רחמיו נתּגלּגלּו «¿«¿≈ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
הּללּו הׁשּתחואֹות ויׁש∑e‰˜MiÂ.ּכל עליו, נקּוד ְֲִַַָָָ«ƒ»≈ְֵָָָ

ׁשּדרׁשּו יׁש ּד'ספרי': ּבבריתא הּזה ּבּדבר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹולקין
לּבֹו ּבכל נׁשקֹו ׁשּלא לֹומר זֹו, אמר (ב"ר)נקּדה . ְְְִֶַַָָָָֹֻ

ׁשעׂשו  ּבידּוע היא, 'הלכה ּבןֿיֹוחאי: ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָרּבי
ׁשעה  ּבאֹותּה רחמיו ׁשּנכמרּו אּלא ליעקב, ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹׂשֹונא

לּבֹו' ּבכל רבה)ּונׁשקֹו .(בראשית ְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr k zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזהההה ּבּבּבּבּדּדּדּדברברברבר חחחחֹוֹוֹוֹולקיןלקיןלקיןלקין ד)ויויויויׁשׁשׁשׁש לג, ּכדי (רש"י זֹו לׁשֹון נקט רׁש"י ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
הּקׁשי  ּכבד מּבחינת 'ׁשקּולים' הּפרּוׁשים ׁשּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹללּמדנּו
ׁשני', ּו'פרּוׁש ראׁשֹון' 'ּפרּוׁש ּכאן אין מהם; אחד ּבכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּיׁשנֹו
הראׁשֹון  ּבּפרּוׁש הּקׁשי ׁשּכן, ׁשקּולים. ּפרּוׁשים ׁשני ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאּלא

מתאים ׁשאינֹו ללהמלהמלהמלהמׁשׁשׁשׁשהּוא יהי "אחי ("וּיבּכּו", הּסּפּור ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
והּקׁשי  אּתי"). אׁשר העם מן עּמ נא "א ּציגה ,"ל ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹאׁשר

מתאים ׁשאינֹו הּוא הּׁשני ("ואהרגה לתחלתחלתחלתחּלּלּלּלתתתתּבּפרּוׁש הּסּפּור ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָ
ּבׂשנאתֹו"). "עֹודּנּו אחי", יעקב ְְֲִִֶֶַָָֹאת

(ä)íéãìéä-úàå íéLpä-úà àøiå åéðéò-úà àOiå©¦¨´¤¥À̈©©³§¤©¨¦Æ§¤©§¨¦½
ä øîàiå Cl älà-éî øîàiåíéýìû ïðç-øLà íéãìé ©−Ÿ¤¦¥´¤¨®©Ÿ©¾©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−

:Ecáò-úà¤©§¤«
i"yx£Cl ‰l‡ŒÈÓ∑ אּלה ׁשּל?מי .להיֹות ƒ≈∆»ְְִִֵֶֶ

‡˙‡א  ÂNÚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ·˜ÚÈ Û˜Êe¿««¬…≈ƒ«¬»¿»≈»¬»
ÏÚ ‡ia ˙È ‚ÈlÙe ÔÈ¯·b ‰‡Ó Úa¯‡ dnÚÂ¿ƒ≈«¿«¿»À¿ƒ«ƒ»¿«»«

:‡˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ÏÚÂ ÏÁ¯ ÏÚÂ ‰‡Ï≈»¿«»≈¿««¿≈¿≈»»

ÈÂ˙ב  ÔÈ‡Ó„˜ Ô‰Èa ˙ÈÂ ‡˙ÈÁÏ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿≈»»¿»¿≈≈«¿»ƒ¿»
ÛÒBÈ ˙ÈÂ ÏÁ¯ ˙ÈÂ ÔÈ‡¯˙a ‡‰·e ‰‡Ï≈»¿»»«¿»ƒ¿»»≈¿»≈

:ÔÈ‡¯˙a«¿»ƒ

Ú·Lג  ‡Ú¯‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰ÈÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰Â¿¬«√»≈¿ƒ««¿»¿«
) „Ú d·¯˜Ó „Ú ÔÈÓÊ נ"י˙ÂÏ:È‰eÁ‡ ( ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈«¿«¬ƒ

ÏÚד  ÏÙe dÙt‚Â d˙eÓc˜Ï ÂNÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«»≈¿«¿≈¿««
:BÎ·e d˜LÂ d¯‡e«̂¿≈¿«¿≈¿

ia‡ה  ˙ÈÂ ‡ÈL ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»¿«»¿»¿«»
˙È ÈÈ ÒÁ Èc ‡ia ¯Ó‡Â CÏ ÔÈl‡ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»ƒ≈»«¬«¿«»ƒ»¿»»

:Cc·Ú«¿»

epxetq

âì(`).Léà úBàî òaøà Bnòå`NW §¦©§©¥¦¤Ÿ
.dgpOA eipR ExRMzda dxez ¦§©§¨¨©¦§¨

(c).åNò õøiårbx FnM FAl KRdp ©¨¨¥¨¤§©¦§¤©
zElBA EppiprM ,awri lW eizFrpkdA§©§¨¨¤©£Ÿ§¦§¨¥©¨
in" FdabA xnF`d eUr ipA mr¦§¥¥¨¨¥§¨§¦

"ux` ipcixFi(b ,` dicaer it lr)dxFde , ¦¥¦¤¤§¨

Fze`B axg cIn mihlnp didPW¤¦§¤¦§¨¦¦©¤¤©£¨
mpFxkf mxn`M ,dgpnE drpkdA§©§¨¨¦§¨§¨§¨¦§¨
z` lNw ipFliXd dIg`W dkxal¦§¨¨¤£¦¨©¦¦¦¥¤
zFgExd lkl rpkPd dpwA l`xUi¦§¨¥§¨¤©¦§¨§¨¨

(` ,k ziprz)EUr El od .ziA ipFixA oM ¥¨¥¦§¥©¦
FnM ,EpWCwn ziA axgp did `l ipW¥¦Ÿ¨¨¤¡¨¥¦§¨¥§

Fxn`A i`Mf oA opgFi oAx cirdW¤¥¦©¨¨¨¤©©§¨§
"opiwaW `l oA zi`C ipFixA",ep oihib) ¦§¥§¦¨Ÿ©§¦¨

(a.d dxez

(d).Cl älà éîF` ,eipA md m` l`W ¦¥¤¨¨©¦¥¨¨
.FziA ipaE eicare dxez £¨¨§¥¥



glyieקיב zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i iriax meil inei xeriy

ß elqk `"i iriax mei ß

(å):ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨

(æ)óñBé Lbð øçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬¥²
:eåçzLiå ìçøå§¨¥−©¦§©«£«

i"yx£ÏÁ¯Â ÛÒBÈ Lb∑ לפני נּגׁשֹות האּמהֹות ּבכּלן, ƒ«≈¿»≈ְְִִִֵָָָָֻ
'אּמי  אמר: לפניה, נּגׁש יֹוסף ּברחל, אבל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּבנים.
אעמד  רׁשע, אֹותֹו עיניו ּבּה יתלה ׁשּמא ּתאר, ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹיפת

יֹוסף  זכה מּכאן ּבּה'. מּלהסּתּכל ואעּכבּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכנגּדּה
עין  "עלי ."לברּכת ְְֲִִֵַָ

(ç)ézLât øLà äfä äðçnä-ìk Eì éî øîàiå©¾Ÿ¤¦¬§²¨©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦
:éðãà éðéòa ïç-àöîì øîàiå©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰Án‰ŒÏk EÏ ÈÓ∑ אׁשר הּמחנה ּכל מי ƒ¿»««¬∆ֲֲִֶֶַַָ
ּופׁשּוטֹוּפגׁשּתי, .?ל הּוא לּמה ּכלֹומר: ,ׁשּל ׁשהּוא ְְְְְִֶֶַַָָָ

ׁשל  ּכּתֹות ּומדרׁשֹו: הּמנחה. מֹוליכי על מקרא: ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל
אנׁשיו  ואת אֹותֹו ּדֹוחפין ׁשהיּו ּפגע, ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָמלאכים
להם: אֹומרים והם אּתם'? מי 'ׁשל להם: ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָואֹומרים

אֹומרים: ואּלּו הּכּו', 'הּכּו, אֹומרים: והן עׂשו', ְְְְִִֵֵֵֶַַָ'ׁשל
עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', יצחק ׁשל ּבנֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ'הּניחּו,
עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', אברהם ׁשל ּבנֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ'ּבן

מּׁשּל ּכן, 'אם להם: אֹומרים הּוא', יעקב ׁשל נּו'אחיו ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.אּתם' ֶַ

(è):Cì-øLà Eì éäé éçà áø éì-Lé åNò øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´¨®¨¦¾§¦¬§−£¤¨«
i"yx£CÏŒ¯L‡ EÏ È‰È∑ הּברכֹות על לֹו הֹודה .(ב"ר)ּכאן ¿ƒ¿¬∆»ְַַָָָ

(é)éðéòa ïç éúàöî àð-íà àð-ìà á÷òé øîàiåE ©Ÿ́¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½
éðô éúéàø ïk-ìò ék éãiî éúçðî zç÷ìåúàøk E §¨«©§¨¬¦§¨¦−¦¨¦®¦´©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ

:éðöøzå íéýìû éðt§¥¬¡Ÿ¦−©¦§¥«¦
i"yx£‡ŒÏ‡∑ לי ּתאמר נא È˙‡ˆÓ.ּכן אל ‡ŒÌ‡ «»ִֵַַָֹƒ»»»ƒ

È˙È‡¯ ÔkŒÏÚ Èk È„iÓ È˙ÁÓ zÁ˜ÏÂ EÈÈÚa ÔÁ≈¿≈∆¿»«¿»ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ«≈»ƒƒ
'B‚Â EÈÙ∑ על מנחתי, ׁשּתקּבל ל והגּון ּכדאי ּכי »∆¿ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

לי  חׁשּובין והן ,ּפני ראיתי הּמלא,אׁשר ּפני ּכראּית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
על  לי למחל ׁשּנתרּצית על ועֹוד, .ׁשּל ׂשר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשראיתי
ׁשּיתירא  ּכדי ?הּמלא ראּית לֹו הזּכיר ולּמה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻסרחני.

לֹו יכל איני ונּצֹול, הּמלאכים 'ראה ויאמר: ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהימּנּו
לי,∑Èˆ¯zÂ.מעּתה' 'רצֹון'נתּפּיסּת ּכל וכן ֵַָ«ƒ¿≈ƒְְְִִֵַַָָָ

ּבלע"ז. אפיצומנ"ט ּפּיּוס, לׁשֹון כב)ׁשּבּמקרא (ויקרא ְְְִִֶַַַָ
לכם", יהיה לרצֹון לא לפּיס "ּכי ּבאֹות הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

וכן  י)ּולרּצֹות, יֹודעים (משלי רצֹון", ידעּון צּדיק "ׂשפתי ְְְְְִִִֵֵֵַַָ
ּולרּצֹות  .לפּיס ְְֵַַ

(àé)éðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦
:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå íéýìû¡Ÿ¦−§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«

È‚Òe„‡:ו  Ô‰È·e ÔÈp‡ ‡˙ÈÁÏ ˙·È¯˜e¿ƒ«¿≈»»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»

Ôkז  ¯˙·e e„È‚Òe ‡‰·e ‰‡Ï Û‡ ‡·È¯˜e¿ƒ»«≈»¿»»¿ƒ»«≈
:e„È‚Òe ÏÁ¯Â ÛÒBÈ ·È¯¿̃≈≈¿»≈¿ƒ

ÈÚ¯Ú˙ח  Èc ÔÈ„‰ ‡˙È¯LÓ Ïk CÏ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»»»«¿ƒ»»≈ƒ¬»ƒ
:ÈBa¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»»«¬ƒ¿≈≈ƒƒ

‡ˆÁÏט  ÈÁ‡ ÈbÒ ÈÏ ˙È‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒƒ«ƒ»ƒ«¿«
:CÏÈ„a¿ƒ»

¯ÔÈÓÁי  ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ eÚ·a ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
Ôk ÏÚ È¯‡ È„È ÔÓ Èz·¯˜z Ïa˜˙e CÈÈÚa¿≈»¿«≈ƒ¿À¿ƒƒ¿ƒ¬≈«≈
˙ÈÚ¯˙‡Â ‡i·¯·¯ Èt‡ eÊÈÁk CÈt‡Ï ÔepzÊÁ¬ƒƒ¿«»¿≈«≈«¿¿«»¿ƒ¿¿≈

:ÈÏƒ

‡¯Èיא  CÏ ˙‡È˙Bz‡c Èz·¯˜z ˙È ÔÚk Ïa«̃≈¿«»ƒ¿À¿ƒ¿ƒƒ«»¬≈
‡lÎ ÈÏ ˙È‡ È¯‡Â ÈÈ (Ì„˜) ÈÏÚ ÌÈÁ«̄ƒ¬«√»¿»«¬≈ƒƒ…»

:ÏÈa˜Â da Û˜˙‡Â¿«¿≈≈¿«ƒ

epxetq

(g).äðçnä ìk Eì éîxn`W dpgOd ¦§¨©©£¤©©£¤¤¨©
"ipc`l dgElW `id dgpn" il`lirl) ¥©¦§¨¦§¨©Ÿ¦

(hi ,alzgpnl `Ed ,Llv` `Ed in ,¦¤§§§¦§©
YaWgW cqg zgpnl F` ,cFaM̈§¦§©¤¤¤¨©§¨

.Kxhv`Wh dxez ¤¤§¨¥

(h).áø éì Lé.Kixv ipi`e ¤¦¨§¥¦¨¦
.Cì øLà Eì éäé éçàig` LzFidAW ¨¦§¦§£¤¨¤¦§§¨¦

.dgpnA ipcAkl KxhvY `li dxez Ÿ¦§¨¥§©§¥¦§¦§¨
(i).íéäìà éðt úàøkcwtA bdpOM ¦§Ÿ§¥¡Ÿ¦©¦§¨¦§Ÿ

ipt E`xi `le" Fxn`M ,mixVd z ¤̀©¨¦§¨§§Ÿ¥¨¨©

"mwix(eh ,bk zeny). ¥¨
.éðöøzå,zFti mipR xaqA ipYlATW ©¦§¥¦¤¦©§©¦§¥¤¨¦¨

"Lipt `Vid F` Lvxid" oiprM,` ik`ln) §¦§©£¦§§£¦¨¨¤
(gLipR mCw`W iE`x oM mB df cSnE .¦©¤©¥¨¤£©¥¨¤

.dgpnA`i dxez §¦§¨



קיג glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i iriax meil inei xeriy
i"yx£È˙Î¯a∑ ראּית על הּבאה זֹו מנחה מנחתי, ƒ¿»ƒְְְִִִִַַַָָָָ

וכל  ׁשלֹום, לׁשאלת אּלא ּבאה אינּה ולפרקים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּפנים,
ּכגֹון: ּפנים, לראּית ׁשהיא מז)ּברכה יעקב (לקמן ויבר" ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

יח)אתּֿפרעה", ב ּדסנחריב,(מלכים ּברכה" אּתי "עׂשּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
ח)וכן  ב מל"ל (שמואל ּדתֹועי ּולברכֹו" לׁשלֹום לֹו ׁשאל ְְְְְְִִֵֶֶָָֹ

ּבלע"ז  ׁשּקֹורין הן, ׁשלֹום ּברּכת לׁשֹון ּכּלם ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻחמת,
שלו"ד  מו"ן ּברכתי, זֹו אף ‰·‡˙.שלודא"ר. ¯L‡ ְִִַָ¬∆À»

CÏ∑ ׁשּבאה עד להּגיעּה יגעּתי ואני ּבּה, טרחּת לא »ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
רבא)ליד לפי ∑ÈpÁ.(בראשית מדּגׁשת ראׁשֹונה נּו"ן ְְָ««ƒְְִִֶֶָֻ

לֹומר: לֹו ׁשהיה נּוני"ן, ׁשּתי ּבמקֹום מׁשּמׁשת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהיא
והּׁשליׁשית  נּוני"ן, ׁשּתי ּבלא 'חנן' ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ'חננני',

"זבדני" "עׂשני", ּכמֹו: ּכל ∑ÏÎŒÈÏŒLÈ.לׁשּמּוׁש, ְְְִִִַַָָ∆ƒ…ָ
יֹותר  רב", לי "יׁש ּגאוה: ּבלׁשֹון ּדּבר ועׂשו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָסּפּוקי.

צרּכי  מּכדי .ויֹותר ְְְִִֵֵָ

(áé):Ecâðì äëìàå äëìðå äòñð øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈§¤§¤«
i"yx£‰ÚÒ∑,ׁשמע ּכמֹו: ׁשהּוא סלחה', 'ׁשמעה, ּכמֹו ƒ¿»ְְְְְִֶַָָָ

יסֹוד  והּנּו"ן נּסע, ּכמֹו: "נסעה" ּכאן, אף ְְְְְִִַַַַָָסלח.
אמר  עׂשו ,'וניה 'נטל אּונקלֹוס: ׁשל ותרּגּום ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָּבּתבה.

'ונל מּכאן 'נּסע Ec‚Ï.ליעקב: ‰ÎÏ‡Â∑ ּבׁשוה ְְֲִִֵֵַַָֹ¿≈¿»¿∆¿∆ְֶָ
ללכת  מהלכּתי ימי ׁשאארי ,ל אעׂשה זֹו טֹובה ,ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָל

ל ּבׁשוה ,"לנגּד" וזהּו ,צרי אּתה  ּכאׁשר .לאט ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָ

(âé)ïàväå íékø íéãìéä-ék òãé éðãà åéìà øîàiå©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³Ÿ¥̧©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ
:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãe éìò úBìò ø÷aäå§©¨−̈¨´¨¨®§¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ

i"yx£ÈÏÚ ˙BÏÚ∑ מּטלֹות עלֹות, ׁשהן והּבקר הּצאן »»»ְֵֶַַָָָָֹֻ
לאט  לנהלן לׁשֹון:∑BÏÚ˙.עלי עֹולליהן, מגּדלֹות ְְֲַַַָָ»ְְְְֵֶַ

ב) ויֹונק",(איכה סה)"עֹולל ימים",(ישעיה ו)"עּול א (שמואל ְִֵֵָ
אנפיטי"ׁש ּבלע"ז עלֹות", ּפרֹות Ìe˜Ù„e."ׁשּתי ְְֵַַָָ¿»

„Á‡ ÌBÈ∑) אחד יֹום ידּפקּום ּבמרּוצה )ואם ּבּדר ליּגעם ∆»ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
הּצאן" ּכל ה)ּכמֹו:∑Ìe˜Ù„e."ומתּו השירים "קֹול (שיר ֵַָָֹ¿»ְ

ּבּדלת  נֹוקׁש ּדֹופק", .ּדֹודי ִֵֵֶֶַ

(ãé)éhàì äìäðúà éðàå Bcáò éðôì éðãà àð-øáòé©«£¨¨¬£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À
ãò íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä ìâøì§¤̧¤©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²

:äøéòN éðãà-ìà àáà-øLà£¤¨¬Ÿ¤£Ÿ¦−¥¦«¨
i"yx£È„‡ ‡Œ¯·ÚÈ∑ עבר ,הליכת ימי ּתארי אל «¬»»¬…ƒְְֲֲֲִִֵַַָֹ

ּתתרחק  אם ואף ּדרּכ ה"א ∑‡˙Ï‰‰.ּכפי אתנהל, ְְְְְִִִֵַַַ∆¿«¬»ְֵֵֶַ
אׁשמעה  ארדה, ּכמֹו: ׁשּלי,∑Èh‡Ï.יתרה, לאט ְְְְְֵֵֶָָָ¿ƒƒְִֶַ

נחת, ח)לׁשֹון לאט",(ישעיה יח)"ההֹולכים ב "לאט (שמואל ְְְְִַַַַַ
מׁשּמׁשת, ואינּה היסֹוד מן הּלּמ"ד לאּטי, לּנער". ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלי

ׁשּלי' נחת ‰Î‡Ïn‰.'אתנהל Ï‚¯Ï∑צר לפי ְִֵֶֶַַַ¿∆∆«¿»»ְִֶֹ
להֹולי עלי הּמּטלת הּמלאכה רגלי Ï‚¯Ïe.הליכת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ¿∆∆

ÌÈ„ÏÈ‰∑ליל יכֹולים ׁשהם רגליהם, Ú„.לפי «¿»ƒְְְִִֵֵֵֵֶֶַ«
‰¯ÈÚN È„‡ŒÏ‡ ‡·‡Œ¯L‡∑,הּדר לֹו הרחיב ¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»ְִִֶֶַ

'אם  אמר: סּכֹות, עד אּלא ללכת ּדעּתֹו היה ְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא
והּוא  אצלֹו', ּבֹואי עד ימּתין רעה, לי לעׂשֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָּדעּתֹו

.הל ׁשּנאמר (ב"ר)לא הּמׁשיח, ּבימי ?יל ואימתי ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
כ"א) א הר (עובדיה את לׁשּפט צ ּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו :ְְְִִִִֶַַָֹ

ּומד  רּבים עׂשו". - זֹו לפרׁשה יׁש אּגדה, .רׁשי ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 955 'nr `"g n"cyz 'zeiecreezd - mgpn zxez' itÎlr)

?`alÎcizrl "ipFc`" eUrl E`xwi rECn©©¦§§§¥¨£¦¤¨¦¨Ÿ

ׂשעירה" אדֹוני אל אבֹוא אׁשר "עד הּפסּוק יד)על ,(לג, ֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
ועלּו ׁשּנאמר, הּמׁשיח. ּבימי ,יל "ואימתי רׁש"י ְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּפירׁש

עׂשו". הר את לׁשּפֹוט צּיֹון ּבהר ְְִִִִֵֶַַָמֹוׁשיעים
מּדּוע  ואם־ּכן לעתיד־לבא, רק יקּוים זה ענין הרי לעּין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹויׁש

יהיה  לא הּמׁשיח ּבימֹות הרי "אדֹוני", ּבׁשם עׂשו ּכאן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנקרא
ליעקב? "אדֹון" ְֲֵַָָֹעׂשו

ּבזה: הּביאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
יׁש ּביֹותר, ּופחּותים ּגׁשמּים ּדברים ּגם ׁשּבעֹולם, ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל

CÏ·˜Ï:יב  C‰È‡Â C‰ÈÂ Ïh ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿≈»¿≈«¿»¿»

¯ÔÈÎÈkיג  ‡i˜È È¯‡ Ú„È ÈBa¯ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒƒ¿«¬≈»¿«»«ƒƒ
„Á ‡ÓBÈ Ôe˜BÁ„e ÈÏÚ ‡z˜ÈÓ È¯B˙Â ‡ÚÂ¿»»¿≈≈ƒ¿»»»¿ƒ»«

:‡Ú Ïk Ôe˙eÓÈÂƒ»»»

‡„a¯יד  ‡‡Â dc·Ú Ì„˜ ÈBa¯ ÔÚk ¯aÚÈ¿ƒ«¿«ƒƒ√»«¿≈«¬»¡«≈
‡i˜È Ï‚¯Ïe ÈÓ„˜ È„ ‡z„·BÚ Ï‚¯Ï ÁÈa¿ƒ«¿∆∆«¿»ƒ√»«¿∆∆»¿«»

:¯ÈÚNÏ ÈBa¯ ˙ÂÏ ÏBÚ‡ Èc „Ú«ƒ≈¿«ƒƒ¿≈ƒ

epxetq

(`i).Ba øöôiåcgXd iM" ,lAwIW icM ©¦§©§¥¤§©¥¦©Ÿ©
,"xEri(g ,bk zeny it lr). §©¥
.çwiåxvtIe" Fxn`M ,rWil`A Ktdde ©¦¨§©¥¤¤¡¦¨§¨§©¦§©

"o`nie ,zgwl FA(fh ,d a mikln).ai dxez ¨©©©§¨¥

(ai).äëìðå äòñðExFdW FnM ,xirUl ¦§¨§¥¥¨§¥¦§¤
`A dgpOd i`UFpLCar dPd mB" mxn §¥©¦§¨§¨§¨©¦¥©§§

"Epixg` awri(`k ,al lirl).bi dxez ©£Ÿ©£¥
(bi).íékø íéãìéä éklHn "ilr" iM ¦©§¨¦©¦¦¨©ª¨

xwAde o`Sde miMx miclid" xaC§©©§¨¦©¦§©Ÿ§©¨¨
."zFlr̈

.íe÷ôãeLaMrl `NW ,LcFakl §¨¦§§¤Ÿ§©¤§
.KxCAci dxez ©¤¤



glyieקיד zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i iriax meil inei xeriy
למּטה  נמצא ׁשהּדבר ּככל ואדרּבה, קדּוׁשה. ניצֹוץ ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָּבהם
מּמקֹום  הּוא ׁשּבֹו הּקדּוׁשה ׁשּניצֹוץ מֹורה זה הרי יֹותר, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּטה
למּטה  יֹורד ּביֹותר הּגבֹוּה "ּכל הּידּוע ּכהּכלל יֹותר. ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָעליֹון

מקומות)יֹותר" ובכמה א. לז, שלח ג. לד, אמור תורה' 'לקוטי (ראה ֵ
הּתחּתֹון  ּבּמקֹום ונעלם מּוסּתר הּניצֹוץ הּגלּות, ׁשּבזמן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

לּכל. ּגלּוי ְֵַָֹואינֹו
מן  אעביר הּטּומאה רּוח "ואת ּכאׁשר הּמׁשיח, ּבימֹות ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָא

ב)הארץ" יג, אזי (זכריה וההסּתרים, ההעלמֹות ּכל ויבּוטלּו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
הּקדּוׁשה. ניצֹוצֹות ּכל ְְִִַַָָיתּגּלּו

הּניצֹוץ  הרי יֹותר למּטה נמצא ׁשהּדבר ׁשּככל הּנ"ל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָועל־ּפי
הּוא  ּגבֹוּה - הרׁשע ׁשּבעׂשו ׁשהּניצֹוץ נמצא יֹותר, נעלה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבֹו

ְֵּביֹותר.
ׁשאז  מּפני "אדֹוני" לעׂשו יקראּו הּמׁשיח" "ּבימי ּדוקא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָולכן,

ּביֹותר. הּוא ׁשּנעלה ׁשּבֹו, הּניצֹוץ ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַּיתּגּלה

(åè)ézà øLà íòä-ïî Enò àp-äâévà åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈©¦«¨¨´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®
:éðãà éðéòa ïç-àöîà äf änì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰f ‰nÏ ¯Ó‡iÂ∑זֹו טֹובה לי לּה?ּתעׂשה צרי ‡„È.ׁשאיני ÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡∑ לי ּתׁשּלם ולא «…∆»»∆ֲִִִֵֶֶַָָָ∆¿»≈¿≈≈¬…ƒְְִֵַֹ
ּגמּול  ׁשּום .עּתה ְַָ

(æè):äøéòN Bkøãì åNò àeää íBia áLiå©Á̈¨Á©¸©¬¥¨²§©§−¥¦«¨
i"yx£Bk¯„Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ÌBia ·LiÂ∑(ב"ר) עׂשו «»»««≈»¿«¿ֵָ

מאצלֹו נׁשמטּו עּמֹו, ׁשהלכּו איׁש מאֹות וארּבע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלבּדֹו.
ּבימי  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? להם ּפרע והיכן אחד. ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד

ׁשּנאמר  ל)ּדוד, א נער (שמואל איׁש מאֹות ארּבע אם "ּכי ְֱִִִִֵֶֶַַַַַָ
הּגמּלים  על רכבּו ."אׁשר ְְֲִֶַַַָ

(æé)äNò eäð÷îìe úéa Bì ïáiå äúkñ òñð á÷òéå§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤−¨®¦§¦§¥̧Æ¨¨´
:úBkñ íB÷nä-íL àø÷ ïk-ìò úkñª½Ÿ©¥²¨¨¬¥«©¨−ª«

i"yx£˙Èa BÏ Ô·iÂ∑(יז וחרף (מגילה קיץ, חדׁש: י"ח ׁשם קיץ ׁשהה – סּכֹות חרף, – ּבית קיץ, – סּכֹות .וקיץ, «ƒ∆»ƒְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻֻ

(çé)ïòðk õøàa øLà íëL øéò íìL á÷òé àáiå©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©
òä éðt-úà ïçiå íøà ïctî Bàáa:øé §Ÿ−¦©©´£¨®©¦−©¤§¥¬¨¦«

i"yx£ÌÏL∑.מּצלעתֹו ׁשּנתרּפא ּבגּופֹו, לג)ׁשלם (שבת »≈ְְְִִֵֵֶַַָָ
ּדֹורֹון. אֹותֹו מּכל ּכלּום חסר ׁשּלא ּבממֹונֹו, ְְִֵֶַָָָָֹׁשלם

לבן  ּבבית ּתלמּודֹו ׁשכח ׁשּלא ּבתֹורתֹו, ÈÚ¯.ׁשלם ְְְֵֵֶַַָָָָָֹƒ
ÌÎL∑וכמֹוהּו לעיר, א)ּכמֹו ּבית (רות ּבֹואנה "עד ¿∆ְְְִֵַָָָ

‡¯Ì.לחם" ÔctÓ B‡·a∑:לחברֹו האֹומר ּכאדם ֶָ¿…ƒ««¬»ְֲֵֵַָָָ
ּכאן: אף ׁשלם', ּובא אריֹות ׁשּני מּבין ּפלֹוני ְֲִִִֵֵֵַָָָָָָ'יצא
לֹו ׁשּנזּדּוגּו ּומעׂשו מּלבן ארם, מּפּדן ׁשלם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹוּיבא

ּבּדר. ֶֶַ

(èé)Bìäà íL-äèð øLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨«¢½
:äèéN÷ äàîa íëL éáà øBîç-éða ãiî¦©¬§¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«

i"yx£‰ËÈN˜∑.'קׂשיטה למעה, קֹורין היּו הּים לכרּכי 'ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר 'חּורפן',(מעה, ותרּגּומֹו: ¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּסֹוחר"טֹובים, "עֹובר ּכגֹון: מקֹום, ּבכל .)חריפים ְְֲִִִֵֵַָָ

nÚ‡טו  ÔÓ CnÚ ÔÚk ˜BaL‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿¿«ƒ»ƒ«»
ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ÈnÚcƒƒƒ«¬«¿»¿««¿««¬ƒ¿≈≈

:ÈBaƒ̄ƒ

ÈÚNÏ¯:טז  dÁ¯‡Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ·˙Â¿«¿»«≈»¿»¿≈¿≈ƒ

Èa˙‡יז  dÏ ‡·e ˙BkÒÏ ÏË ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿À¿»≈≈»
‡ÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔlËÓ „·Ú d¯ÈÚ·ÏÂ¿ƒ¿ƒ≈¬«¿«»«≈¿»¿»

:˙BkÒ ‡¯˙‡„¿«¿»À

Ècיח  ÌÎL„ ‡z¯˜ ÌÈÏL ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ
‡¯Le Ì¯‡c ÔctÓ d˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈ƒ«««¬»¿»

:‡z¯˜ (Èt‡) Ï·˜Ï»√≈«≈«¿»

Ônzיט  Ò¯Ù Èc ‡Ï˜Á ˙ÒÁ‡ ˙È Ô·Êe¿«»«¬»««¿»ƒ¿««»
ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ È·„ ‡„ÈÓ dkLÓ«¿¿≈ƒ»ƒ¿≈¬¬ƒƒ¿∆

:ÔÙ¯eÁ ‰‡Óa¿≈»¿»

epxetq

(gi).íëL øéò íìL á÷òé àáiåskY ©¨Ÿ©£Ÿ¨¥¦§¤¥¤
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"xkp znc` lr 'd(c ,flw mildz). ©©§©¥¨

.ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iåFl `xw ©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥¨¨
,midl`l KxAzi l`d z` FzNtzA¦§¦¨¤¨¥¦§¨©¥Ÿ¦
il 'd dide" Fxn`A d`xPW FnM§¤¦§¤§¨§§¨¨¦
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ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr dk zegiy ihewl)

קקקקׂשׂשׂשׂשיטהיטהיטהיטה ּבּבּבּבמאהמאהמאהמאה .... .... ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה חלקתחלקתחלקתחלקת אתאתאתאת יט)ווווּיּיּיּיקןקןקןקן לׁשאל,(לג, יׁש ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
"חמּׁשה  ולא (מעה), קׂשיטה" "מאה הּכתּוב נקט ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹמּדּוע
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש מעֹות). עׂשרים יׁש ּבׁשקל (ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשקלים"
חלקת  את לקנֹות יעקב היה ּצרי מה לׁשם קׁשה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלכאֹורה

קצר  לזמן ּבׁשכם והתעּכב אביו, לבית ּבדרּכֹו היה והרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׂשדה,
ארץ  חּבת מּתֹו היתה ׁשהּקנּיה הּכתּוב, מתרץ לכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבלבד?
וׁשּלם  ׂשדה חלקת ּבּה קנה אליה ּכניסתֹו עם מּיד – ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקדׁש

מטּבעֹות ּבמאה ּכתכׁשיטים.חחחחׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבבֹוֹוֹוֹות ת ת ת עליה הּמׁשּמׁשֹות , ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָ

(ë):ìàøNé éýìû ìû Bì-àø÷iå çaæî íL-áviå©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ Ï‡ BÏŒ‡¯˜iÂ∑ ׁשהּמזּבח לא «ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ְִֵֶַַֹ
 ֿ הּקדֹוׁש ׁשהיה ׁשם על אּלא יׂשראל", "אלהי ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹקרּוי
ׁשם  על הּמזּבח ׁשם קרא והּצילֹו, עּמֹו ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּברּוֿהּוא
הּׁשם, ּבקריאת נזּכר מקֹום ׁשל ׁשבחֹו להיֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּנס
הּוא  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, הּוא אל, ׁשהּוא מי ְִֵֶַַָָּכלֹומר:

ׁשּׁשמי  לי ּבמׁשה לאלהים מצינּו וכן יז)יׂשראל. (שמות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ

אּלא  ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא נּסי", ה' ׁשמֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ"וּיקרא
ׁשל  ׁשבחֹו להזּכיר הּמזּבח ׁשם קרא הּנס ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָעל
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו נּסי'. הּוא 'ה' ְְִִֵַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

'אל' ליעקב קראֹו יח)ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ודברי (מגילה , ְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
לכּמה  מתחּלקים סלע", יפצץ "ּוכפּטיׁש ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹּתֹורה

ּבאתי  מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ליּׁשב ואני  .טעמים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ß elqk a"i iying mei ß

ãì(à)á÷òéì äãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈§©«£®Ÿ
:õøàä úBðáa úBàøì¦§−¦§¬¨¨«¤

i"yx£‰‡ÏŒ˙a∑יציאתּה ׁשם על אּלא יעקב, ּבת ולא «≈»ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ
היתה, יצאנית היא ׁשאף "ּבתֿלאה", (ב"ר)נקראת: ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ל)ׁשּנאמר: לקראתֹו".(לעיל לאה הּמׁשל:("וּתצא מׁשלּו ועליה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכבּתּה .)ּכאּמּה, ְְִִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dl zegiy ihewl)

לקראתלקראתלקראתלקראתֹוֹוֹוֹו לאהלאהלאהלאה ווווּתּתּתּתצאצאצאצא א)ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר לד, ׁשל (רׁש"י זֹו יציאה ְְְְְֱֱֱֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
להרּבֹות  ּומחּזרת מתאּוה "ׁשהיתה חּיּובי, ּדבר היתה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלאה

ׁשם)ׁשבטים" לׁשם (רׁש"י היתה ּדינה יציאת ׁשאף לֹומר, ויׁש . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּותכּונה  למּוטב. והחזרתן הארץ ּבנֹות קרּוב חּיּובית: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָמּטרה

יעקב ׁשהרי מּיעקב, ולא מּלאה ירׁשה ׁשּתעסק לאלאלאלאזֹו רצה ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹֹ ֲֶַָָֹֹֹ

יכֹולה  ׁשהיתה אף מעׂשו, אֹותּה מנע ׁשּלכן ּכאּלּו, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּבפעּלֹות
למּוטב כג)להחזירֹו לב, לעיל ּבסֹופֹו(רׁש"י התּבּצעה זֹו ּומּטרה . ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

ּבבית  ׁשפחֹות ונעׂשּו ׁשכם ּבנֹות את ׁשבּו יעקב ּבני ּדבר: ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
למּוטב. חזרּו ואכן יעקב, ְְְְֲֵֵַָָָֹּבני

(á)Nð éeçä øBîç-ïa íëL dúà àøiåõøàä àé ©©̧§Ÿ¹̈§¤¯¤£²©«¦¦−§¦´¨¨®¤
:äpòéå dúà ákLiå dúà çwiå©¦©¬Ÿ¨²©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨

i"yx£d˙‡ ·kLiÂ∑ּכדרּכּה.‰pÚÈÂ∑ּכדרּכּה ע"ז)ׁשּלא .(יומא «ƒ¿«…»ְְַָ«¿«∆»ְְֶַָֹ

(â)äøòpä-úà áäàiå á÷òé-úa äðéãa BLôð ÷aãzå©¦§©´©§½§¦−̈©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£½̈
:äøòpä áì-ìò øaãéå©§©¥−©¥¬©©«£¨«

i"yx£‰¯Úp‰ ·ÏŒÏÚ∑ אני ּבזּבז, ממֹון ּכּמה קטּנה, ׂשדה ּבחלקת אבי 'ראי הּלב: על הּמתיּׁשבין ּדברים «≈««¬»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׂשדֹותיה' וכל העיר ותּקנה אּׂשיא. ְְְִִִֵֶֶַָָָָ

‡Ïכ  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó Ônz Ì˜‡Â«¬≈«»«¿¿»¿«¬ƒ√»≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈

ÚÈÏ˜·א  ˙„ÈÏÈ Èc ‰‡Ï ˙a ‰Èc ˙˜Ùe¿»«ƒ»«≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…
:‡Ú¯‡ ˙·a ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈ƒ¿««¿»

¯a‡ב  ‰‡ÂÈÁ ¯BÓÁ ¯a ÌÎL d˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿∆«¬ƒ»»«»
:dÈÚÂ d˙È ·ÈÎLe d˙È ¯·„e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«»«¿ƒ»«¿«¿«

ÌÈÁ¯eג  ·˜ÚÈ ˙a ‰È„a dLÙ ˙‡ÈÚ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ««¿≈¿ƒ»««¬…¿≈
:‡zÓÏeÚ„ ‡aÏ ÏÚ ÏÈÏÓe ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»«ƒ«ƒ»¿∆¿»

epxetq

FxcpA xiMfdW FnM ,FpFw§¤¦§¦§¦§
.dlrnl` dxez §©§¨

ãì(b).BLôð ÷aãzåoFpn`A Ktd lr ©¦§©©§©¥¤§©§

.DzF` akXW xg` xnzl§¨¨©©¤¨©¨
.á÷òé úa äðéãazA dzidW liaWA §¦¨©©£Ÿ¦§¦¤¨§¨©

Fxn`M ,zFO`d ipirA cAkPd awri©£Ÿ©¦§¨§¥¥¨ª§¨§

"awri zaA utg iM" KM xg`weqt) ©©¨¦¨¥§©©£Ÿ
(hi.c dxez



glyieקטז zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iying meil inei xeriy

(ã)éì-ç÷ øîàì åéáà øBîç-ìà íëL øîàiå©Ÿ́¤§¤½¤£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²
:äMàì úàfä äcìiä-úà¤©©§¨¬©−Ÿ§¦¨«

(ä)eéä åéðáe Bzá äðéc-úà ànè ék òîL á÷òéå§©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ¤¦¨´¦½¨¨²¨¬
:íàa-ãò á÷òé Løçäå äãOa eäð÷î-úà¤¦§¥−©¨¤®§¤«¡¦¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«

(å):Bzà øaãì á÷òé-ìà íëL-éáà øBîç àöiå©¥¥²£¬£¦«§¤−¤©«£®Ÿ§©¥−¦«

(æ)eávòúiå íòîLk äãOä-ïî eàa á÷òé éðáe§¥´©«£ÀŸ¨³¦©¨¤Æ§¨§½̈©¦§©§Æ
ìûøNéá äNò äìáð ék ãàî íäì øçiå íéLðàä̈«£¨¦½©¦¬©¨¤−§®Ÿ¦´§¨º̈¨¨´§¦§¨¥À

ì:äNòé àì ïëå á÷òé-úa-úà ákL ¦§©Æ¤©©«£½Ÿ§¥−¬Ÿ¥«¨¤«
i"yx£‰NÚÈ ‡Ï ÔÎÂ∑ ׁשהא הּבתּולֹות, את עלֿידילעּנֹות העריֹות מן עצמן ּגדרּו .(ב"ר)הּמּבּול ּמֹות ¿≈…≈»∆ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(ç)BLôð ä÷Lç éða íëL øîàì ízà øBîç øaãéå©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´§¦À¨«§¨³©§Æ
:äMàì Bì dúà àð eðz íëzáa§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«

i"yx£‰˜LÁ∑:חפצה »¿»ְָָ

(è)eðéúða-úàå eðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤§Ÿ¥−
:íëì eç÷z¦§¬¨¤«

(é)äeøçñe eáL íëéðôì äéäz õøàäå eáLz eðzàå§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨
:da eæçàäå§¥¨«£−¨«

(àé)ïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL øîàiå©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−
:ïzà éìà eøîàz øLàå íëéðéòa§¥«¥¤®©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«

(áé)øLàk äðzàå ïzîe øäî ãàî éìò eaøä©§¸¨©³§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬
äøòpä-úà éì-eðúe éìà eøîàz:äMàì «Ÿ§−¥¨®§¦¬¤©©«£−̈§¦¨«

i"yx£¯‰Ó∑רבה)ּכתּבה .(בראשית …«ְָֻ

ÈÏד  ·Ò ¯ÓÈÓÏ È‰e·‡ ¯BÓÁÏ ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬¬ƒ¿≈»«ƒ
:ez‡Ï ‡„‰ ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»»»¿ƒ¿

·¯dzה  ‰Èc ˙È ·È‡Ò È¯‡ ÚÓL ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¬≈»≈»ƒ»¿«≈
·˜ÚÈ ˜È˙LÂ ‡Ï˜Áa È‰B˙È‚ ÌÚ BÂ‰ È‰B·e¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…

:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú«≈≈

ÚÈ˜·ו  ˙ÂÏ ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ ˜Ùe¿«¬¬ƒƒ¿∆¿««¬…
:dnÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ≈

eÚÓLז  „k ‡Ï˜Á ÔÓ elÚ ·˜ÚÈ È·e¿≈«¬…«ƒ«¿»«¿»
È¯‡ ‡„ÁÏ ÔB‰Ï ÛÈ˜˙e ‡i¯·b eÒÈÒ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒÀ¿«»¿≈¿«¬»¬≈
·˜ÚÈ ˙a ÌÚ ·kLÓÏ Ï‡¯NÈa „·Ú ‡Ï¿̃»»¬«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ««¬…

:‡„·Ú˙‡Ï ¯LÎ ‡Ï ÔÎÂ¿≈»»«¿ƒ¿¬»»

È¯aח  ÌÎL ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ¯BÓÁ ÏÈlÓe«ƒ¬ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ
dÏ d˙È ÔÚÎ e·‰ ÔBÎz¯·a dLÙ ˙‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿»¿«»«≈

:ez‡Ï¿ƒ¿

ÈÂ˙ט  ‡Ï Ôezz ÔBÎÈ˙a ‡a ÔezÁ˙˙Â¿ƒ¿«¿»»¿»≈ƒ¿»»¿»
:ÔBÎÏ Ôe·qz ‡˙a¿»»»ƒ¿¿

e·Èzי  ÔBÎÈÓ„˜ È‰z ‡Ú¯‡Â Ôe·˙z ‡nÚÂ¿ƒ»»≈¿¿«¿»¿≈√»≈ƒ
:da eÈÒÁ‡Â ‡˙¯BÁÒ d· e„È·ÚÂ¿ƒƒ«¿¿»¿«¬ƒ«

‡ÁkLיא  ‡‰Á‡Ïe ‡‰e·‡Ï ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬»¿«»»«¿«
:Ôz‡ ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„Â ÔBÎÈÈÚa ÔÈÓÁ«̄¬ƒ¿≈≈¿ƒ≈¿ƒ∆≈

Ôz‡Âיב  ÔzÓe ÔÈ¯‰BÓ ‡„ÁÏ ÈÏÚ BbÒ‡«¿¬««¬»¬ƒ«¿»¿∆≈
‡zÓÏeÚ ˙È ÈÏ e·‰Â ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„ ‡Ók¿»ƒ≈¿ƒ¿»ƒ»∆¿»

:ez‡Ï¿ƒ¿

epxetq

(d).íàa ãò á÷òé LøçäåWixgd §¤¡¦©£Ÿ©Ÿ¨¤¡¦
Ercie eipA E`FaIW cr aixl z`vNn¦¨¥¨¦©¤¨¨¨§¥§
iWp`n mnvr ExnWie xaCd©¨¨§¦§§©§¨¥©§¥

.maixe dxez ¦¨
(e).øBîç àöiå,WixgdW d`xWM ©¥¥£§¤¨¨¤¤¡¦

.drx eilr Wxgi oR b`cef dxez §¨©¤©£Ÿ¨¨¨¨
(f).øçiå íéLðàä eávòúiådPd ©¦§©§¨£¨¦©¦©¦¥

dUr dlap" iM lr did oFaSrd̈¦¨¨¨©¦§¨¨¨¨
,l`xUi lv` oFiGA didW ,"l`xUiA§¦§¨¥¤¨¨¦¨¥¤¦§¨¥
did `l mlFrd zFO` lv`W iR lr s ©̀©¦¤¥¤ª¨¨Ÿ¨¨
f` lBxn iYlA didW liaWaE .oM¥¦§¦¤¨¨¦§¦ª§¨¨
Fxn`M ,xFCd ilFcB zFlEzA z` qp`l¤¡Ÿ¤§§¥©§¨§
lr mdl dxg Kkitl ,"dUri `l oke"§¥Ÿ¥¨¤§¦¨¨¨¨¤©

.mCbp z`fM dzUrPWg dxez ¤¤¤§¨¨Ÿ¤§¨

(i).äeøçñef` dxFgQd zFid mr §¨¨¦¡©§¨¨
`zn xA' mxn`M ,mixbl zxYn iYlA¦§¦ª¤¤§¥¦§¨§¨©¨¨

'aMrn ivn `zixg` `zn xA``aa) ©©¨¨©£¦¨¨¥§©¥
(a ,`k `xza.`i dxez

(ai).ãàî éìò eaøämkl aiWnM ©§¨©§Ÿ§¥¦¨¤
.mkl iz`hgX dn lr mW`bi dxez ¨¨©©¤¨¨¦¨¤



קיז glyie zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iying meil inei xeriy

(âé)åéáà øBîç-úàå íëL-úà á÷òé-éðá eðòiå©©«£¸§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬¨¦²
:íúçà äðéc úà ànè øLà eøaãéå äîøîa§¦§−̈©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«

i"yx£‰Ó¯Óa∑ ּבחכמה.‡nË ¯L‡∑ אחֹותם ּדינה את טּמא ׁשהרי רמּיה, היתה ׁשּלא אֹומר .(ב"ר)הּכתּוב ¿ƒ¿»ְְָָ¬∆ƒ≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(ãé)äfä øácä úBNòì ìëeð àì íäéìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½
ätøç-ék äìøò Bì-øLà Léàì eðúçà-úà úúì̈¥Æ¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«¤§¨¬

:eðì àåä¦−¨«
i"yx£‡Â‰ ‰t¯Á∑.'ערל 'ּבן אֹו אּתה', 'ערל לֹו: אֹומר הּוא חברֹו לחרף הּבא אצלנּו, הּוא ּפסּול ׁשמץ ∆¿»ƒְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּגּדּוף  מקֹום, ּבכל ."חרּפה", ְְִֶָָָ

(åè)ìnäì eðîë eéäz íà íëì úBàð úàæa-Cà©§−Ÿ¥´¨¤®¦ µ¦«§´¨½Ÿ§¦¬Ÿ
:øëæ-ìk íëì̈¤−¨¨¨«

i"yx£ÌÎÏ ˙B‡∑:לׁשֹון לכם, יב)נתרּצה ב הּכהנים"(מלכים אינֹו∑ÏBn‰Ï.)ּביהֹוידע ("וּיאֹותּו נּמֹול, להיֹות ≈»∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒְִִֵ
לׁשֹון  אּלא לפעל, .להּפעל לׁשֹון ְְְְִִֵֶָָֹ

(æè)eðì-çwð íëéúða-úàå íëì eðéúða-úà epúðå§¨©³¤§Ÿ¥̧Æ¨¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©¨®
:ãçà íòì eðééäå íëzà eðáLéå§¨©´§¦§¤½§¨¦−§©¬¤¨«

i"yx£ep˙Â∑ מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי מדּגׁשת, ׁשנּיה נּו"ן ¿»«ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָֻ
'ונתננּו' נּוני "ן: ׁשּתי ŒÁw.ּבמקֹום ÌÎÈ˙aŒ˙‡Â ְְְְִִֵַָ¿∆¿…≈∆ƒ«

eÏ∑ ליעקב חמֹור ׁשאמר ּבּתנאי מֹוצא אּתה »ְְֲֲֵֶַַַַַָָֹ
ּבבני  החׁשיבּות ׁשּתלּו לחמֹור, יעקב ּבני ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹּובתׁשּובת
ּובנֹותיהם  להם, ׁשּיבחרּו את ׁשכם ּבנֹות ליּקח ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹיעקב

ּבנֹותינּו", את "ונתּנּו ּדכתיב: ּדעּתם, לפי להם, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָיּתנּו
אׁשר  ּככל לנּו", נּקח ּבנֹותיכם "ואת ּדעּתנּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹלפי

ּב ּוׁשכם חמֹור ּוכׁשּדּברּו עירם נחּפץ. יֹוׁשבי אל נֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ
ואת  לנׁשים, לנּו נּקח ּבנֹותם "את הּדברים: ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָהפכּו

להּמֹול  ׁשּיאֹותּו לרּצֹותם, ּכדי להם", נּתן .ּבנֹותינּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ

(æé)eðza-úà eðç÷ìå ìBnäì eðéìà eòîLú àì-íàå§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−§¦®§¨©¬§¤¦¥−
:eðëìäå§¨¨«§

(çé)íëL éðéòáe øBîç éðéòa íäéøáã eáèéiå©¦«§¬¦§¥¤−§¥¥´£®§¥¥−§¤¬
:øBîç-ïa¤£«

(èé)-úáa õôç ék øácä úBNòì øòpä øçà-àìå§«Ÿ¥©³©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−§©
:åéáà úéa ìkî ãaëð àeäå á÷òé©«£®Ÿ§´¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«

BÓÁ¯יג  ˙ÈÂ ÌÎL ˙È ·˜ÚÈ È· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈«¬…»¿∆¿»¬
‰Èc ˙È ·‡Ò Èc eÏÈlÓe ‡˙ÓÎÁa È‰e·‡¬ƒ¿»¿»»«ƒƒ»≈»ƒ»

:ÔB‰˙Á‡¬»¿

Ób˙t‡יד  „aÚÓÏ Ïek ‡Ï ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿∆¿«ƒ¿»»
‡˙Ï¯Ú dÈÏŒÈc ¯·‚Ï ‡˙Á‡ ˙È ÔzÓÏ ÔÈ„‰»≈¿ƒ«»¬»»»ƒ¿«ƒ≈»¿¿»

:‡Ï ‡È‰ ‡„eqÁ È¯‡¬≈ƒ»ƒ»»

˙Âk‡טו  ÔBÂ‰z Ì‡ ÔBÎÏ Òt˙ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ∆¡¿»»»
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«¿»¿»

q·טז  ÔBÎÈ˙a ˙ÈÂ ÔBÎÏ ‡˙a ˙È ÔzÂ¿ƒ≈»¿»»»¿¿»¿»≈ƒ«
:„Á ‡nÚÏ È‰Â ÔBÎnÚ ·ezÂ ‡Ï»»¿ƒƒ¿¿≈≈¿«»»

È˙יז  ¯a„e ¯Ê‚ÓÏ ‡pÓ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»¿«≈»
:ÏÈÊÂ ‡z¯a¿«»»¿≈≈

ÈÈÚ·eיח  ¯BÓÁ ÈÈÚa ÔB‰ÈÓb˙Ù e¯ÙLe¿»ƒ¿»≈¿≈≈¬¿≈≈
:¯BÓÁ ¯a ÌÎL¿∆«¬

‡¯Èיט  ‡Ó‚˙t „aÚÓÏ ‡ÓÈÏeÚ ¯ÁB‡ ‡ÏÂ¿»«≈»¿∆¿«ƒ¿»»¬≈
˙Èa ÏkÓ ¯ÈwÈ ‡e‰Â ·˜ÚÈ ˙·a ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ¿««¬…¿«ƒƒ…≈

:È‰e·‡¬ƒ

epxetq

(bi).äîøîamaWgA ,ElFOIW El`W §¦§¨¨£¤¦§¨§¨
ElkEi `NW F` ,mdilr ElAwi `NW¤Ÿ§©§£¥¤¤Ÿ§

.dfl mxir iWp` zFYtl§©©§¥¦¨¨¤
.ànè øLà eøaãéåipiOW ,EaiWd ©§©¥£¤¦¥¥¦¤¦¥

,zFUrl eia`e mkW Exn`W zEaicPd©§¦¤¨§§¤§¨¦©£
,`OHW ixg` dYr miiE`x Eid `lŸ¨§¦©¨©£¥¤¦¥

.dpFf opz` KxcAci dxez §¤¤¤§©¨
(ci).eðì àåä ätøç ékdIWd`xp di ¦¤§¨¦¨¤¦§¤¦§¤

oYgzdl milEOd oiA oEbd Wi` oi`W¤¥¦¨¥©¦§¦§©¥
.FOreh dxez ¦

(fi).eðza úà eðç÷ìåiR lr s` §¨©§¤¦¥©©¦
DzF` gTp ,mkziaA dYr `idW¤¦©¨§¥§¤¦©¨

.mkOrn¥¦¨¤
.eðëìäåEpdY `NW ,EpxWr lM mr §¨©§¦¨¨§¥¤Ÿ¥¨

.FAgi dxez

(hi).ãaëð àeäå`l ok iR lr s`e §¦§¨§©©¦¥Ÿ
zaA utg iM" ,zFUrl xg ¥̀©©£¦¨¥§©

."awrik dxez ©£Ÿ
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(ë)eøaãéå íøéò øòL-ìà Bða íëLe øBîç àáiå©¨¬Ÿ£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²
:øîàì íøéò éLðà-ìà¤©§¥¬¦−̈¥«Ÿ

(àë)õøàá eáLéå eðzà íä íéîìL älàä íéLðàä̈«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ
íäéðôì íéãé-úáçø äpä õøàäå dúà eøçñéå§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®
:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðì eðì-çwð íúða-úà¤§Ÿ¨Æ¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«

i"yx£ÌÈÓÏL∑ ׁשלם ּובלב ‰p‰.ּבׁשלֹום ı¯‡‰Â ¿≈ƒְְֵֵָָ¿»»∆ƒ≈
ÌÈ„ÈŒ˙·Á¯∑:ּכלֹומר ּווּתרנית, רחבה ׁשּידֹו ּכאדם «¬«»«ƒְְְְִֶַַָָָָָָ

ואין  לכאן ּבאה הרּבה ּפרקמטיא ּכלּום, ּתפסידּו ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָאל
קֹונים  .לּה ִָ

(áë)ì íéLðàä eðì eúàé úàæa-Càeðzà úáL ©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈
näa ãçà íòì úBéäìíä øLàk øëæ-ìk eðì ìB ¦«§−§©´¤¨®§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬

:íéìnð¦Ÿ¦«
i"yx£ÏBn‰a∑ נּמֹול .ּבהיֹות ¿ƒְִִ

(âë)Cà íä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®©µ
:eðzà eáLéå íäì äúBàð¥´¨¨¤½§¥«§−¦¨«

i"yx£Ì‰Ï ‰˙B‡ C‡∑אּתנּו יׁשבּו ועלֿידיֿכן זה, .לדבר «≈»»∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)øòL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà eòîLiå©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©
:Bøéò øòL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniå Bøéò¦®©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«

(äë)eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´
Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL á÷òé-éðá-éðL§¥«§¥«Â©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½

:øëæ-ìk eâøäiå çèa øéòä-ìò eàáiå©¨¬Ÿ©¨¦−¤®©©©«©§−¨¨¨«
i"yx£·˜ÚÈŒÈ·ŒÈL∑ ואףֿעלּֿפיֿכן היּו, ּבניו ¿≈¿≈«¬…ְִֵַַָָָ

ׁשאינם אנׁשים ּכׁשאר ולוי ׁשמעֹון עצמן ּבניו,נהגּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
הימּנּו עצה נטלּו „È‰.(ב"ר)ׁשּלא ÈÁ‡∑ לפי ְֵֵֶֶָָֹ¬≈ƒ»ְִ

עליה, עצמן אחיה ׁשּמסרּו ׁשהיּו∑ÁËa.נקראּו ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָ∆«ֶָ
ׁשל  ּכחֹו על היּו ּבטּוחים אּגדה: ּומדרׁש ְְֲִִִֶַַַָָָֹּכֹואבים.

.(ב"ר)זקן  ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gqw 'r a"g 'ycew zexb`' itÎlr)

`weC oFrnXn - devn xA©¦§¨¦¦§©§¨

ּדינה  אחי ולוי ׁשמעֹון יעקב ּבני ׁשני "וּיקחּו ּכתּוב ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּבפרׁשתנּו
חרּבֹו" כה)איׁש .(לד, ְִַ

י"ג  ּבן ׁשל החּיּוב - ּבר־מצוה ּדין ילפינן ׁשּמּכאן ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָוידּוע
איׁש קרּוי ׁשּיהיה הּתֹורה ּבכל מצינּו "ׁשּלא הּמצֹות, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּבקּיּום

איׁש, הּכתּוב ׁשּקראֹו מצינּו י"ג ּבבן אבל י"ג, מּבן ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָּבפחֹות
- חרּבֹו' איׁש ולוי ׁשמעֹון יעקב ּבני ׁשני 'וּיקחּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַֹּכדכתיב

הוּו" ׁשנה י"ג ּבני ׁשעּתא ּבההיא ולוי ׁשמעֹון (רש"י ּוגמירי: ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
ב) כט, .נזיר

˜¯ÔB‰zכ  Ú¯˙Ï d¯a ÌÎLe ¯BÓÁ ‡˙‡Â«¬»¬¿∆¿≈ƒ¿««¿¿
:¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ ÈL‡ ÌÚ eÏÈlÓe«ƒƒ¬»≈«¿¿¿≈»

Ôe·È˙ÈÂכא  ‡nÚ Ôe‡ ÔÈÓÏL ÔÈl‡‰ ‡i¯·bÀ¿«»»ƒ≈»¿ƒƒƒ»»ƒƒ
‡‰ ‡Ú¯‡Â ‡˙¯BÁÒ da Ôe„aÚÈÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿»¿«¿»»
‡Ï ·q ÔB‰È˙a ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈ„È ˙eÈ˙Ù¿»¿ƒ√»≈»¿»≈ƒ«»»

:ÔB‰Ï Ôz ‡˙a ˙ÈÂ ÔÈLÏƒ¿ƒ¿»¿»»»ƒ≈¿

zÓÏ·כב  ‡È¯·e‚ ‡Ï ÔeÒÙzÈ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ»¿»»¿«»¿ƒ«
Ïk ‡Ï ¯Ê‚ÓÏ „Á ‡nÚÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡nÚƒ»»¿≈¬≈¿«»«¿ƒ¿«»»»

:ÔÈ¯ÈÊb Ôe‡ Èc ‡Ók ‡¯eÎc¿»¿»ƒƒ¿ƒƒ

‰Ï‡כג  ÔB‰¯ÈÚa ÏÎÂ ÔB‰È˜Â ÔB‰È˙Èb≈≈¿ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿¬»
:‡ÓÚ Ôe·È˙ÈÂ ÔB‰Ï Òt˙ Ì¯a Ôe‡ ‡ÏÈcƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»»

È˜Ùכד  Ïk d¯a ÌÎL ÔÓe ¯BÓÁ ÔÓ eÏÈa˜Â¿«ƒƒ¬ƒ¿∆¿≈»»¿≈
Ú¯z È˜Ù Ïk ‡¯eÎc Ïk e¯Ê‚e dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿»»¿»»»¿≈¿«

:dz¯«̃¿≈

ÔB‰ÈÏÚכה  eÙÈ˜z „k ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»«¿ƒ¬≈
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ·˜ÚÈ Èa ÔÈ¯˙ e·ÈÒe ÔB‰È·‡k≈≈¿ƒ¿≈¿≈«¬…ƒ¿¿≈ƒ
‡z¯˜ ÏÚ elÚÂ da¯Á ¯·b ‰È„ ÈÁ‡¬≈ƒ»¿««¿≈¿«««¿»

:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙Èc¿»¿¿»¬»¿»»¿»

epxetq

(`k).eðzà íä íéîìLmd mFlWA §¥¦¥¦¨§¨¥
rAzl mAlA oi`e ,EpY ¦̀¨§¥§¦¨¦§Ÿ©

.mpFAlrak dxez ¤§¨
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לדקּדק  יׁש - הּתֹורה עניני ּבכל הּדּיּוק ּגֹודל הּידּוע ּפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
ּדוקא  ּבר־מצוה ּדין ׁשּנלמד ּככה ה' עׂשה לּמה דידן, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּבנידֹון
זה  ּדין ׁשּנלמד מכּון יֹותר היה ולכאֹורה (ולוי), ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּׁשמעֹון

י־ה. לׁשבטי הראׁשֹון יׂשראל", "ּבכֹור ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָמראּובן
חסידּות ּבספרי מבֹואר ּדהּנה ּבזה, לֹומר אור'ויׁש 'תורה (ראה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

ועוד) ויחי, פרשת לבין ריש 'ראּובן' ּבין רּוחנית ּבעבֹודה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָההבּדל
ואילּו ּבאלקּות, הראּיה ׁשם על נקרא ׁשראּובן ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָֹ'ׁשמעֹון',
ּביניהם  וההבּדל ּבאלקּות. הּׁשמיעה ׁשם על נקרא ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשמעֹון
ּביֹותר, ונעלית ּגבֹוהה מדריגה היא ּבאלקּות ראּיה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹמּובן:
מה־  ּגׁשמּיים, ּדברים ׁשרֹואים ּכמֹו ּבמּוחׁש אלקּות ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָֹראית

את  מּמׁש לראֹות ּבכחֹו ׁשאין ּבאלקּות, ׁשמיעה ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּׁשאין־ּכן
ּכדבר  ּכ על ׁשֹומע רק הּוא אּלא קרֹוב, ּכדבר ְְֱֵֶַַַָָָָָָָָֹהאלקּות

לראּיה". ׁשמיעה ּדֹומה "אינּה ּוכמאמר ְְְֲִִִֵַַָָָָָרחֹוק,
י"ג  ּבן עּתה זה ׁשּנעׂשה קטן ּבנער מדּברים ּכׁשאנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהּנה
נפׁש ּכניסת ועיקר ל"ּגמר הּגיע עכׁשו ׁשרק והינּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשנה,

ּבאדם" ס"ב)הּקדֹוׁשה ס"ד מהדו"ב הזקן רבינו מּובן (שו"ע - ְַָָָָָ
ּבאלקּות,ׁש ּדראּיה הּנעלית לּמדריגה מּיד להּגיע ּבכֹוחֹו אין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

מקֹור  ולכן ּבלבד, והּׂשגה ּדׁשמיעה ּבאֹופן היא עבֹודתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
וק"ל. ּדוקא. הּׁשמיעה ׁשם על ׁשּנקרא מּׁשמעֹון, הּוא זה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּדין
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חרחרחרחרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש .... .... ולויולויולויולוי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשניניניני־־־־בניבניבניבני־־־־יעקביעקביעקביעקב כה)ווווּיּיּיּיקחקחקחקחּוּוּוּו (לד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹ
היּו ׁשנה י"ג פ)ּבני פרשה רבה (בראשית ְֵָָָ

"איׁש" ּבׁשם ׁשנה י"ג ּבני ּכׁשהיּו ולוי ׁשמעֹון ׁשּנקראּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָמּזה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּגדלּות, לׁשֹון יד)ׁשהּוא ב, ׂשמ(שמות "מי ְְְְִֶֶַָָ

ׁשלׁש ּדבגיל למצֹות". עׂשרה ׁשלׁש ׁש"ּבן למדּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָלאיׁש",
ּומחּיב  ּותכּונֹותיו ּבׂשכלֹו ל"ּגדֹול" האדם נחׁשב ְְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֻעׂשרה

ורבי ּבמצֹות רש"י יוסי. ורבי המתחיל' ב'דבור כט, נזיר רש"י (עיין  ְְִ
ועוד) כא. משנה ה פרק אבות מברטנורא, .עובדיה

ּדמּצד  ּדסתרי, ּתרּתי ּכעין זה הרי ּדלכאֹורה לתמּה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹויׁש
ּבמצֹות, מתחּיבים ׁשנה י"ג ׁשּבגיל זה מּפסּוק למדּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָאחד
ּומּצד  ּובר־חּיּובא. לבר־ּדעת האדם נחׁשב זה ׁשּבגיל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָוהינּו
ׁשּלא  מֹורה זכר" ּכל וּיהרגּו חרּבֹו.. איׁש ׁש"וּיקחּו זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשני,
ׁשכם  ּׁשעׂשה מה על ּכעסם ּגדל ורק הּדעת, על־ּפי ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּפעלּו

זה? למעׂשה ְֲֶֶַַָּגרם
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת יסֹודית הֹוראה רמזּו ּדבזה לֹומר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָויׁש
הּקדֹוׁשה  הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ׁש"ראּוי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאף

ּכחֹו" ּכפי ענינם סֹוף מעילה)ולידע הלכות סוף הרמב"ם ,(לשון ְְְִִֵַָָֹ
ולכן  הּתֹורה, מצֹות את וׂשכלֹו ּבמֹוחֹו להבין ׁשּצרי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהינּו
ּגדלּות  על הּמֹורה "איׁש" מּלׁשֹון הּמצֹות חּיּוב זמן ְְְְְִִִִֶַַַַַָלמדּו
הבנת  אינֹו ה' עבֹודת וׁשרׁש יסֹוד מּכל־מקֹום ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׂשכל,
מבין  אינֹו אם ּדאף ׁשמים. מלכּות על קּבלת אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּׂשכל,

מּפני  לקּימם עליו הּתֹורה, מׁשּפטי יתּבר.את הּבֹורא צּוּוי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
חרּבֹו", איׁש מ"וּיקחּו הּמצֹות חּיּוב זמן ׁשּלמדּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָוזהּו
ּבעבֹודת  מּיד התחילּו מצֹות, לחּיּוב ולוי ׁשמעֹון ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַּדכׁשהּגיעּו

מהּדעת. ׁשּלמעלה נפׁש מסירּות ׁשל ּבאפן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹה'
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חרחרחרחרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש .... .... ולויולויולויולוי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשניניניני־־־־בניבניבניבני־־־־יעקביעקביעקביעקב כה)ווווּיּיּיּיקחקחקחקחּוּוּוּו (לד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹ
והרֹוצה  הוּו, ׁשנה י"ג ּבני ׁשעּתא ּבההיא ולוי ׁשמעֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּגמירי,

ויחׁשב יצא ב)לחׁשב כט, נזיר יוסי, ורבי המתחיל' 'דבור .(רש"י ְְְֵֵַַֹֹ
ּדהּוא  ׁשנה, י"ג ּבן זמן ּבאֹותֹו היה ׁשּלוי החׁשּבֹון לבאר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׁש

ליֹום: מּיֹום ְְִָֻמדּיק
איׁש ּד"וּיקחּו המארע עד לאה את יעקב מּׁשּלקח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּדהּנה

יֹום. וכ' חדׁשים וׁשּׁשה ׁשנים י"ד עברּו ְְְְֳִִִַָָָָחרּבֹו"
רחל, את ונׂשא ימים ז' חּכה לאה, את ׁשּנׂשא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדלאחר
הרי  ללבן. ׁשנים ׁשׁש ועֹוד ּברחל, ׁשנים ׁשבע עבד ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואחר־ּכ

ימים. וז' ׁשנים ְִִָָי"ג
ימים ז' מּלבן ּברח כג)אחר־ּכ לא, ויצא רש"י לילה (ראה לן , ְִִַַַַָָָָָָָ

יּבק ּבמעבר כב־כג)אחד לב, פרשתנו וׁשהה (ראה לסּכֹות ונסע , ְְְְֲֶַַַַָָָָֹֻ
חדׁשים י"ח יז)ׁשם לג, פרשתנו רש"י ׁשנים,(ראה י "ד לנּו הרי , ֲֳִִֵָָָָ

יֹום. וט"ו חדׁשים ְֳִָו'
ׁשּבת־קדׁש ּבערב לׁשכם יח)הּגיע שם, פרשתנו רש"י (ראה ְְִִִֶֶֶֶַַָֹ

ּגם  לעיר מחּוץ נֹותר הראׁשֹון ואם־ּכן ּבּיֹום הּׁשּבת, ּביֹום ְְִִִִֵַַַַַָָָ
ּכֹואבים" ּבהיֹותם הּׁשליׁשי ּו"בּיֹום ׁשכם, ּולקחּה ּדינה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָיצאה

חדׁשים  ו' ׁשנים, י"ד לנּו הרי חרּבֹו, איׁש ולוי ׁשמעֹון ְְְְֲֳִִִִִֵֵַָָָָלקחּו
יֹום. ְוכ'

ׁשנה  עברּו לוי ׁשּנֹולד עד לאה את יעקב מּׁשּלקח ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּנה
מּביאה  נֹולד ראּובן א. ּדהרי: יֹום. וכ' חדׁשים ו' ְְֲֳִִִֵֵַַַַָָאחת,

שלו")ראׁשֹונה ראשונה טפה "היא ג מט, ויחי רש"י איתא (עיין ב. . ִִָָ
אליעזר ּדרּבי ל"ו)ּבפרקי את (פרק לאה ילדה חדׁשים "מז' ְְְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ז"ל חכמינּו ואמרּו א)ּבניה", יא, השנה לׁשבעה (ראש "יֹולדת ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ
ימים ּוב' חדׁשים ו' והינּו למקּוטעין", שם יֹולדת (עיין ְְְֳִִִִֶֶַָָָ

דילדה  ואפשר דחג, ה' בליל נמי "טבלה אלא המתחיל' 'דבור בתוספות

פסח") של אחרון .ביום
ּוב' חדׁשים ו' היה ולוי, ׁשמעֹון ראּובן עּבּור ּדזמן ְְְְְְֳִִִִִִֵֵַָָָָונמצא
הֹוסף  ימים. ּוו' חדׁשים י"ח לנּו הרי ּכּנ"ל. אחד, לכל ְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָימים
אחת  ׁשנה לנּו הרי וׁשמעֹון, ּדראּובן לידה לטמאת ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֻׁשבּועים

לוי. נֹולד ואז יֹום, וכ' חדׁשים ְְֳִִֵַָָו'
י"ג  ללוי נתמּלאּו ּכֹואבים", ּבהיֹותם הּׁשליׁשי ּד"בּיֹום ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָונמצא

ליֹום. ּומּיֹום ּבדּיּוק, ְְִִָָׁשנה



glyieקכ zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iying meil inei xeriy

(åë)eç÷iå áøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå øBîç-úàå§¤£Æ§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§¯
:eàöiå íëL úéaî äðéc-úà¤¦¨²¦¥¬§¤−©¥¥«

(æë)øLà øéòä efáiå íéììçä-ìò eàa á÷òé éða§¥´©«£ÀŸ¨µ©©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬
:íúBçà eànè¦§−£¨«

i"yx£ÌÈÏÏÁ‰ŒÏÚ∑'קטילּיא 'לחּלצא אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן החללים, .לפּׁשט ««¬»ƒְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(çë)úàå íäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯
:eç÷ì äãOa øLà-úàå øéòa-øLà£¤¨¦²§¤£¤¬©¨¤−¨¨«

(èë)eáL íäéLð-úàå ítè-ìk-úàå íìéç-ìk-úàå§¤¨¥¨³§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½¨−
:úéaa øLà-ìk úàå efáiå©¨®Ÿ§¥−¨£¤¬©¨«¦

i"yx£ÌÏÈÁ∑:וכן ח)ממֹונם, החיל (דברים את לי "עׂשה ≈»ְִִֵֶַַָָָָ
כד)הּזה", חיל",(במדבר עׂשה מט)"ויׂשראל "ועזבּו(תהלים ְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

חילם" טעמֹולׁשֹו∑e·L.לאחרים ,לפיכ ׁשביה. ן ֲִֵֵַָ»ְְְְִִַָָ
.מּלרע  ְִָ

(ì)éúà ízøëò éåì-ìàå ïBòîL-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼
éúî éðàå éføtáe éðòðka õøàä áLéa éðLéàáäì§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´
:éúéáe éðà ézãîLðå éðekäå éìò eôñàðå øtñî¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ§¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«

i"yx£Ìz¯ÎÚ∑ צלּולה ּדעּתי  אין עכּורים, מים לׁשֹון ¬«¿∆ְְְֲִִִֵַַָ
אֹותּה ועכרּתם החבית, היתה צלּולה ואּגדה: ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָעכׁשו.

ּכנענים (תנחומא) ּביד היתה מסרת ּבני . ּביד ׁשּיּפלּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּתפרה  אׁשר 'עד אֹומרים: ׁשהיּו אּלא ונחלּתיעקב, ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשֹותקין  היּו ,לפיכ הארץ'. tÒÓ¯.את È˙Ó∑ אנׁשים ְְִִֶֶָָָָ¿≈ƒ¿»ֲִָ
.מּועטים  ִָ

(àì):eðúBçà-úà äNòé äðBæëä eøîàiå©«Ÿ§®©«§¾̈©«£¤−¤£¥«
i"yx£‰BÊÎ‰∑ הפקר.e˙BÁ‡Œ˙‡∑ הביא (אחתנאית «¿»ְֵֶ∆¬≈ֲִֵָָָָ

ׁשהּוא מּלת על הּתרּגּום  מּדכתיבּבלׁשֹון הּפסּוקמּתֹונראה אחֹותינּו אחֹותינּוּכאן רּבים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

(מלא  אחֹותינּוּגּבי ּכן ׁשאין מה יּו"ד)חסר ּכתיב ׁשּלנּוהּספרים ּובכל ּביּו"ד אּתרבקה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

רבבההיי  נׁשי ּכל על וקאי רּביםלׁשֹון הּוא ׁשּכאןמפרׁשולכן יּו"דחסר ׁשם לאלפי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּכמֹוּכאן אחתנא ית ׁשמּתרּגם הּתרּגּום י רׁש"מביאולכן יעׂשה הכזֹונהאחֹותיהם יׂשראל ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

.)ודו"ק יחידלׁשֹון ׁשהּוא להֹורֹותלהּלן  ְְִֶַָָָ

äì(à)ìû-úéá äìò íe÷ á÷òé-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−
éìà äàøpä ìàì çaæî íL-äNòå íL-áLåE §¤¨®©«£¥¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½

éçà åNò éðtî Eçøáa:E §¨̧§£½¦§¥−¥¨¬¨¦«
i"yx£‰ÏÚ Ìe˜∑(תנחומא)נענׁשּת ,ּבּדר ׁשאחרּת לפי :מּבּת זאת ל .ּובא ¬≈ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

Ìb˙ÙÏכו  eÏË˜ d¯a ÌÎL ˙ÈÂ ¯BÓÁ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿∆¿≈¿»¿ƒ¿«
:e˜Ùe ÌÎL ˙ÈaÓ ‰Èc ˙È e¯·„e ·¯Ác¿»∆¿»»ƒ»ƒ≈¿∆¿»

BÊ·eכז  ‡iÏÈË˜ ‡ˆlÁÏ eÏÚ ·˜ÚÈ Èa¿≈«¬…«¿«»»»ƒ«»¿
:ÔB‰˙Á‡ e·È‡Ò Èc ‡z¯«̃¿»ƒ»ƒ¬»¿

ÈÂ˙כח  ÔB‰È¯ÓÁ ˙ÈÂ ÔB‰¯Bz ˙ÈÂ ÔB‰Ú ˙È»»¿¿»¿¿»¬»≈¿»
:BÊa ‡Ï˜Á· Èc ˙ÈÂ ‡z¯˜· Ècƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»¿

ÈÂ˙כט  ÔB‰ÏÙË Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈÒÎ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿»»«¿¿¿»
:‡˙È·· Èc Ïk ˙ÈÂ BÊ·e B·L ÔB‰ÈL¿≈¿¿¿»»ƒ¿≈»

È˙Èל  Ôez¯ÎÚ ÈÂÏÏe ÔBÚÓLÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿¿≈ƒ¬«¿»ƒ
‰‡ÚÎa ‡Ú¯‡ È·˙È ÔÈ·e ‡Èa e··c ÔzÓÏ¿ƒ«¿»≈»»≈»¿≈«¿»ƒ¿«¬»»
ÈÏÚ ÔeLpk˙ÈÂ ÔÈÓc ÌÚ ‡‡Â ‰‡f¯t·e«¿ƒ»»«¬»«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¬«

:È˙Èa L‡Â ‡‡ ÈˆzL‡Â ÈepÁÓÈÂ¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿≈≈¬»∆¡«≈ƒ

(לא  „·Ú˙È ‡¯a ˙˜ÙÎ‰ e¯Ó‡Â נ"י„aÚÈ «¬»«¿»¿«»»ƒ¿¬≈«¿≈
˙È:‡˙Á‡Ï ( »«¬»»»

È˙Â·א  Ï‡ ˙È·Ï ˜Ò Ìe˜ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿≈≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡Ï ‡Áa„Ó Ônz „·ÚÂ Ônz«»¿ƒ≈«»«¿¿»≈»»¿ƒ¿¿ƒ»

:CeÁ‡ ÂNÚ Ì„˜ ÔÓ C˜¯ÚÓa¿≈ƒ¿»ƒ√»≈»»

epxetq

(ek).eâøä Bða íëL úàå øBîç úàå§¤£§¤§¤§¨§
.mE`vnE mEWTAWfk dxez ¤¦§§¨

(fk).eànè øLà øéòädid `lEl iM ¨¦£¤¦§¦¥¨¨
`l ,mlv` q`np iYlA dfM xaC xaM§¨¨¨¨¤¦§¦¦§¨¤§¨Ÿ
df did mpn` .oM dUFr mkW did̈¨§¤¤¥¨§¨¨¨¤
mrd zFpA mixVd EgTIW mlv` lBxnª§¨¤§¨¤¦§©¨¦§¨¨
lr ,miWblitl F` miWpl zEWx iYlA¦§¦§§¨¦§¦©§¦©

xW` lMn miWp mdl EgwIe" KxC¤¤©¦§¨¤¨¦¦¨£¤
"ExgA(a ,e lirl).gk dxez ¨¨

(l).éðLéàáäìEpxTXW Exn`IW §©§¦¥¦¤Ÿ§¤¦©§
.ElFOPW xg` EpzpEn`A`l dxez ¤¡¨¥©©¤¦

(`l),äðBæëärAzl iE`x oi`W ©§¨¤¥¨¦§Ÿ©
r.DpFAl,äNòé.ux`d mr ¤§¨©£¤©¨¨¤

,eðúBçà úàiE`xe ,dpFf Dpi`W ¤£¥¤¥¨¨§¨

,Epl zFg` `idWe ,DpFAlr rAzl¦§Ÿ©¤§¨§¤¦¨¨
dPde .DpFAlr rAzl Epl iE`xe§¨¨¦§Ÿ©¤§¨§¦¥
oi` ,dN`A ux`d aWFi opFAzIWM§¤¦§¥¥¨¨¤¨¥¤¥

.mnFwzIW iE`x` dxez ¨¤¦§¥
äì(`).íL áLåmcw LYrC oEkl §¤¨§©¥©§§Ÿ¤

mpFxkf mxn` oiprM ,gAfOd dpaYW¤¦§¤©¦§¥©§¦§©¨§¨¦§¨
oidFW Eid mipFW`xd miciqg :dkxal¦§¨¨£¦¦¨¦¦¨¦



קכי glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iying meil inei xeriy

(á)eøñä Bnò øLà-ìk ìàå Búéa-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−¨£¤´¦®¨¦¹
eôéìçäå eøähäå íëëúa øLà øëpä éýìû-úà¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−

:íëéúìîN¦§«Ÿ¥¤«
i"yx£¯Îp‰∑ ׁשכם ׁשל מּׁשלל ּבידכם ּכֹוכבים ∑e¯‰h‰Â.ׁשּיׁש ÌÎÈ˙ÏÓN.מעבֹודת eÙÈÏÁ‰Â∑יׁש ׁשּמא «≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶָָ¿ƒ«¬ֲִֵַָ¿«¬ƒƒ¿…≈∆ֵֶָ

ּכֹוכבים  עבֹודת ׁשל ּכסּות .ּבידכם ְְְֲִֶֶֶַָ

(â)ìûì çaæî íM-äNòàå ìû-úéa äìòðå äîe÷ðå§¨¬¨§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º
øLà Cøca éãnò éäéå éúøö íBéa éúà äðòä̈«Ÿ¤³Ÿ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬

:ézëìä̈¨«§¦

(ã)íãéa øLà øëpä éýìû-ìk úà á÷òé-ìà eðziå©¦§´¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§¨½̈
á÷òé íúà ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæpä-úàå§¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ©«£½Ÿ

:íëL-íò øLà äìàä úçz©¬©¨«¥−̈£¤¬¦§¤«
i"yx£‰Ï‡‰∑ אילן ׁשכם:∑ÌÎLŒÌÚ.סרק מין אצל »≈»ְִִָָƒ¿∆ְֵֶֶ

(ä)éäéå eòqiå|øLà íéøòä-ìò íéýìû úzç ©¦¨®©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ
:á÷òé éða éøçà eôãø àìå íäéúBáéáñ§¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ

i"yx£˙zÁ∑ ּפחד. ƒ«ַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fkw 'nr ,`ipzl zexrde mixeviw)

סּפר: הּצמח־צדק אדמֹו"ר ְִֵֶֶֶַַַכ"ק
הייתי  ּבּפטרּבּורג, הרּבנים לאספת ּכׁשּנקראתי תר"ג, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשנת
ּדבֹורה־לאה) (מרת הּצדקנית הרּבנית אּמי צּיּון ְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָעל
לטֹובת  מסירּות־נפׁשּה ׁשּבגלל לי, סּפרה היא ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּבליאֹוזנה.
הּבעל־ׁשם־  ּבהיכל ּגם להיֹות זכתה והחסידּות, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָהחסידים
מהּבעל־ׁשם־טֹוב  ּבּקׁשה היא עבּורי. רחמים ּולעֹורר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָטֹוב
הּמתנּגדים  ּכנגד לעמֹוד ׁשאּוכל ּבעבּורי, סגּולה לּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיּתן

החסידּות. ְֲִַַלתֹורת
הּבעל־ׁשם־טֹוב: לּה ֵַַַַָָאמר

ּבעל־ּפה  ּובּתניא ּבתהּלים ּתֹורה, חּומׁשי ּבחמּׁשה ּבקי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבנ
"ויהי ּכתיב "חּתת"חחחחּתּתּתּתתתתתּבאֹותּיֹותיהם. – וגֹו'" אלֹוקים ְְְְֱִִִִִִִִִֵֶַַַַַַ

ּבאֹותּיֹותיהם ּתּתּתּתניאניאניאניא,ּתּתּתּתההההּלּלּלּלים ים ים ים ,חחחחּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשראׁשי־ּתיבֹות והּבקי – ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ
וההסּתרים... ההעלמֹות ּכל את ְְֲִֵֵֶֶַַַָָׁשֹובר

(å)ìà-úéa àåä ïòðk õøàa øLà äæeì á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®
:Bnò-øLà íòä-ìëå àeä−§¨¨¨¬£¤¦«

dnÚב  Èc ÏÎÏe d˙Èa L‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…∆¡«≈≈¿…ƒƒ≈
Bkc‡Â ÔBÎÈÈ· Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È B„Ú‡«¿»«¬««¿«»ƒ≈≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÒk BpLÂ¿«¿¿

Áa„Ó‡ג  Ônz „aÚ‡Â Ï‡ ˙È·Ï ˜qÂ ÌB˜Â¿≈¿ƒ«¿≈≈¿∆¿≈«»«¿¿»
‰Â‰Â È˙˜Ú„ ‡ÓBÈa È˙BÏˆ Ïa˜c ‡‰Ï‡Ï≈»»¿«≈¿ƒ¿»¿«¿ƒ«¬»

:˙ÈÏÊ‡ Èc ‡Á¯‡a ÈcÚÒa d¯ÓÈÓ≈¿≈¿«¿ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ

„Èד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË Ïk ˙È ·˜ÚÈÏ e·‰ÈÂƒ»¿«¬…»»«¬««¿«»ƒ
¯nËÂ ÔB‰È„‡· Èc ‡iL„˜ ˙ÈÂ ÔB‰È„È·ƒ≈¿»»»«»ƒ¿»¿≈¿««
:ÌÎL ÌÚ Èc ‡ÓËa ˙BÁz ·˜ÚÈ ÔB‰˙È»¿«¬…¿»¿»ƒƒ¿∆

Ècה  ‡ÈÓÓÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡ÏÁc ˙Â‰Â eÏËe¿»«¬««¬»«¿»««¿«»ƒ
:·˜ÚÈ Èa ¯˙a eÙ„¯ ‡ÏÂ ÔB‰È¯ÁÒ ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈«¬»≈¿»¿»»«¿≈«¬…

‰È‡ו  ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a Èc ÊeÏÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ¿«¿»ƒ¿««ƒ
:dnÚ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡e‰ Ï‡ ˙Èa≈≈¿»«»ƒƒ≈

epxetq

z` EpEkIW icM ,millRznE zg` drẄ¨©©¦§©§¦§¥¤§©§¤
mFwOl mAl(dpyna a ,l zekxa). ¦¨©¨

éìà äàøpä ìàì çaæî íL äNòåE ©£¥¨¦§¥©¨¥©¦§¤¥¤
.EçøáaLl mITW lr d`cFd zzl §¨§£¨¥¨¨©¤¦¥§

:mxn` oiprM ,mW dUrW dghadd©©§¨¨¤¨¨¨§¦§©¨§¨
'dGd mFwOA qp il dUrW KExA' Kxan§¨¥¨¤¨¨¦¥©¨©¤

(` ,cp zekxa).a dxez

(a).øëpä éäìà úà eøñämYgwNW ¨¦¤¡Ÿ¥©¥¨¤§©§¤

mzF` ElHAW iR lr s` ,mkXn¦§¤©©¦¤¦§¨
iFB :mxn`M ,mkW iWp FnM mdicaFr§¥¤§§¥§¤§¨§¨

FgxM lrA dxf dcFar lHandxf dcear) §©¥£¨¨¨§©¨§
(a ,ap ` ,bn,d`pdA mixYn md okle ,§¨¥¥ª¨¦©£¨¨

dYr mkAxTn mzF` Exiqd mFwn lMn¦¨¨¨¦¨¦¦§§¤©¨
wgxYW icM ,l` zial EpYklA§¤§¥§¥¥§¥¤¦§©
dcFar zaWgn lM mkANn¦¦§¤¨©§¤¤£¨

.dxfb dxez ¨¨

(c).á÷òé íúBà ïîèiå,mcA` `le ©¦§Ÿ¨©£Ÿ§Ÿ¦§¨
oixYnE milHan xaM EidW ipRn¦§¥¤¨§¨§ª¨¦ª¨¦

.d`pdAd dxez ©£¨¨
(d).íéäìà úzç éäéå ,eòqiåiM ©¦¨©§¦¦©¡Ÿ¦¦

xvan xir dzidW mkXn mrqpA§¨§¨¦§¤¤¨§¨¦¦§¨
zFaiaQd EnnFwzIW dpMq dzid̈§¨©¨¨¤¦§§©§¦
didYW f` Kxvd okle ,KxCA mdilr£¥¤©¤¤§¨¥ª§©¨¤¦§¤

.mdilr "midl` zYg"e dxez ¦©¡Ÿ¦£¥¤
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(æ)ék ìû-úéa ìû íB÷nì àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦³¤¨Æ¦§¥½©©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´
:åéçà éðtî Bçøáa íéýìûä åéìà eìâð íL̈À¦§³¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½§¨§−¦§¥¬¨¦«

i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡∑,ּבביתֿאל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ≈≈≈ְֵֵַָָ
ּבי"ת  חסרה ּתבה יׁש אל. ּבבית ׁשכינתֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵָָָּגּלּוי

ּכמֹו: ּבראׁשּה, ט)הּמׁשּמׁשת ב ּבית (שמואל "הּנהֿהּוא ְְְִֵֵֶֶַַָֹ
מכיר. ּבבית ּכמֹו ּבןֿעּמיאל", כד)מכיר "ּבית (לעיל ְְִִִֵֵֵֶַָָ

אבי ּבבית ּכמֹו ,"אבי.ÌÈ‰Ï‡‰ ÂÈÏ‡ eÏ‚∑ ְְִִֵָָƒ¿≈»»¡…ƒ

רּבים, ּבלׁשֹון ואדנּות אלהּות ׁשם יׁש הרּבה ְְְְְֱִִִֵֵֵַַַָּבמקֹומֹות
לט)ּכמֹו: יֹוסף",(לקמן כב)"אדני עּמֹו",(שמות ּבעליו "אם ְְֲִִֵֵָָֹ

ׁשֹופט  לׁשֹון ׁשהּוא אלהּות וכן 'ּבעלֹו', נאמר: ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַָֹולא
ׁשאר  מּכל אחד אבל רּבים, ּבלׁשֹון נזּכר ְְְֲִִִִֶַָָָָָָּומרּות

רּבים  ּבלׁשֹון ּתמצא לא .הּׁשמֹות ְְִִִֵַַָֹ

(ç)úçzî øáwzå ä÷áø ú÷ðéî äøác úîzå©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©
:úeëa ïBlà BîL àø÷iå ïBlàä úçz ìû-úéáì§¥«¥−©´©¨«©®©¦§¨¬§−©¬¨«

i"yx£‰¯·c ˙ÓzÂ∑?יעקב ּבבית ּדבֹורה ענין מה «»»¿…»ְְְֲִֵַַָָֹ
ליעקב  רבקה ׁשאמרה לפי ּולקחּתיאּלא "וׁשלחּתי : ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

מּׁשם, לצאת ארם לפּדן אצלֹו ּדבֹורה ׁשלחה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָמּׁשם",
למדּתיה  הּדרׁשן מׁשה רּבי מּדברי .ּבּדר .ּומתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

Ï‡Œ˙È·Ï ˙ÁzÓ∑ ּברגלי ונקּברה ּבהר יֹוׁשבת העיר ƒ««¿≈≈ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ
‰‡ÔBl.ההר  ˙Áz∑ מיׁשֹור ׁשהיה מיׁשרא, ּבׁשּפֹולי ָָ««»«ְְִִֵֵֶָָָ

ּומיׁשֹור  מּלמּטה, והּקבּורה ההר, ּבׁשּפּוע ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָמלמעלה

נתּבּׂשר  ואּגדה: "אּלֹון". לֹו קֹורין היּו ּביתֿאל ְְִִֵֵֵֶַַַָָָׁשל
ׁשּמתה  אּמֹו על לֹו ׁשהּגד ׁשני, ּבאבל ואּלֹון .(ב"ר)ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

אבל. יוני ק"ט)ּבלׁשֹון תהלים ברש"י איתא וכן אחר. ּולפיכ,(צ"ל ְְְִִֵֶָָָ
ׁש( ּולפי אחרים: יקּללּו)ספרים ׁשּלא מֹותּה, יֹום את העלימּו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

עׂשו, מּמּנּו ׁשּיצא הּכרס לא הּברּיֹות הּכתּוב אף ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
.ּפרסמּה ְְִָ

(è)íøà ïctî Bàáa ãBò á÷òé-ìà íéýìû àøiå©¥¨̧¡Ÿ¦³¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£¨®
:Búà Cøáéå©§−̈¤Ÿ«

i"yx£„BÚ∑ּבׁשּובֹו ואחד ּבלכּתֹו אחד הּזה, ּבּמקֹום ׁשני ‡˙B.ּפעם C¯·ÈÂ∑ אבלים .(ב"ר)ּברּכת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¿»∆…ְֲִִֵַ

(é)é EîL íéýìû Bì-øîàiåEîL àøwé-àì á÷ò ©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸
àø÷iå EîL äéäé ìàøNé-íà ék á÷òé ãBò¹©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬

:ìàøNé BîL-úà¤§−¦§¨¥«
i"yx£·˜ÚÈ „BÚ EÓL ‡¯wÈŒ‡Ï∑ ונגיד ׂשר לׁשֹון אּלא ועקבה, ּבמארב הּבא אדם .לׁשֹון …ƒ»≈ƒ¿«¬…ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָ

Èa˙ז  Ï‡ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜e ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e¿»«»«¿¿»¿»¿«¿»≈≈
Ì„˜ ÔÓ d˜¯ÚÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ Ôn˙ È¯‡ Ï‡≈¬≈«»ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ√»

:È‰eÁ‡»ƒ

Â‡˙˜·¯˙ח  ‰˜·¯„ ‡z˜Ó ‰¯B·c ˙˙ÈÓeƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
‡¯˜e ‡¯LÈÓ ÈÏBtLa Ï‡ ˙È·Ï Ú¯lÓƒ¿«¿≈≈¿ƒ≈≈¿»¿»

:‡˙ÈÎa ¯LÈÓ dÓL¿≈≈«»ƒ»

ÔctÓט  È‰B˙ÈÓa „BÚ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¬…¿≈ƒƒ««
:d˙È CÈ¯·e Ì¯‡¬»»ƒ»≈

CÓLי  È¯˜˙È ‡Ï ·˜ÚÈ CÓL ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿»«¬…»ƒ¿¿≈¿»
‡¯˜e CÓL ‡‰È Ï‡¯NÈ ÔÈ‰l‡ ·˜ÚÈ „BÚ«¬…∆»≈ƒ¿»≈¿≈¿»¿»

:Ï‡¯NÈ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿»≈

epxetq

(f).íB÷nì àø÷iåoFln FzF`l ©¦§¨©¨§§
Fxn`M ,oxgl FYklA FA oNW migxF`§¦¤¨§¤§§¨¨§¨§

"mFwOA rBtIe"(`i ,gk lirl). ©¦§©©¨
.ìà úéa ìàziA lW FWCwn ¥¥¥¦§¨¤¥

.l`g dxez ¥
(g).úeëa ïålàzFlBd wiqtd dfe ©¨§¤¦§¦¦¨

:dkxal mpFxkf mxn`M ,dpikXd©§¦¨§¨§¨¦§¨¦§¨¨
zEavr KFYn `l dxFW dpikXd oi`W¤¥©§¦¨¨Ÿ¦©§

(a ,l zay).h dxez

(h).íéäìà àøiå.ikAd xFar xg` ©¥¨¡Ÿ¦©©£©¤¦
.ãBò á÷òé ìàmW eil` d`xPW FnM ¤©£Ÿ§¤¦§¨¥¨¨

Lil` d`xPd" Fxn`M oxgl FYklA§¤§§¨¨§¨§©¦§¤¥¤

"LgxaA(` weqt), §¨§£
.íøà ïctî Bàáa`l mx` oCtA la` §Ÿ¦©©£¨£¨§©©£¨Ÿ

lr FOr xACW iR lr s` ,eil` dlbp¦§¨¥¨©©¦¤¦¥¦©
K`ln il` xn`Ie" Fxn`M ,K`ln ici§¥©§¨§¨§©Ÿ¤¥©©§©

"mFlgA midl`d(`i ,`l).i dxez ¨¡Ÿ¦©£
(i).á÷òé EîLdf dYr Ll mIwn ip` ¦§©£Ÿ£¦§©¥§©¨¤

awrA LCal dY` mIw didYW ,mXd©¥¤¦§¤©¨©¨§©§©£¥
Fxn`M ,zFO`d x`W lM oFilM sFqaE§¦§¨§¨¨ª§¨§
`l Lz`e ,miFBd lkA dlk dUr` iM"¦¤¡¤¨¨§¨©¦§Ÿ§Ÿ

"dlk dUr`(gk ,en edinxi). ¤¡¤¨¨
.á÷òé ãBò EîL àøwé àìxW`ke Ÿ¦¨¥¦§©£Ÿ§©£¤

sFQA x`XYW ,"awri" mW oipr mIwzi¦§©¥¦§©¥©£Ÿ¤¦¨¥©

ccal mr od" Fxn`M ,LCal dY ©̀¨§©§§¨§¤¨§¨¨
"oMWi(h ,bk xacna)oipr didi `l f` , ¦§Ÿ¨Ÿ¦§¤¦§©

."awri" mXl "cFr"©¥©£Ÿ
é ìàøNé íà ék.EîL äéäxxYUYW ¦¦¦§¨¥¦§¤§¤¤¦§¨¥

xwxwe" Fxn`M ,zFO`d ihilR lM lr©¨§¦¥¨ª§¨§§©§©
"zW ipA lM(fi ,ck my). ¨§¥¥

.ìàøNé BîL úà àø÷iåFzF` KxA ©¦§¨¤§¦§¨¥¥¥
"l`xUi" mW oipr zvw ligzIW¤©§¦§¨¦§©¥¦§¨¥
eilr minnFwzOd cbp lkEIW ,eWkrn¥©§¨¤©¤¤©¦§§¦¨¨
mpFxkf mxn`M ,Fl `l ux`A mB©§¤¤Ÿ§¨§¨¦§¨
mixU EUrp EkldW mFwn lM :dkxal¦§¨¨¨¨¤¨§©£¨¦

mdipFc`l(` ,cw oixcdpq).`i dxez ©£¥¤



קכג glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iyiy meil inei xeriy

(àé)éBb äáøe äøt écL ìû éðà íéýìû Bì øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³©©Æ§¥´§¥½²
éöìçî íéëìîe jnî äéäé íéBb ìä÷e:eàöé E §©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨§¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«

i"yx£ÈcL Ï‡ È‡∑ ּכדאי ׁשהּברכֹות ׁשאני ,לבר ¬ƒ≈««ְְְֲִֵֶֶַַָָ
e¯·‰.ׁשּלי  ‰¯t∑,ּבנימין נֹולד לא ׁשעדין ׁשם על ִֶ¿≈¿≈ְֲִִִֵֶַַַָֹ

מּמּנּו נתעּברה ׁשּכבר .ּבנימין ∑ÈBb.ואףֿעלּֿפי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
ÌÈBb∑(ב"ר) מּיֹוסף לצאת ׁשעתידים ואפרים, מנּׁשה ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

הּׁשבטים  ּבמנין ואיׁש(ב"ר)∑ÌÈÎÏÓe.והם ׁשאּול ְְְְִִֵַַָ¿»ƒְִָ
נֹולד. לא ׁשעדין ּבנימין מּׁשבט ׁשהיּו ּופסּוק (ּבׁשת, ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבנימין, וקרבּו ּדרׁשּוהּו הּׁשבטים ואף איׁשּֿבׁשת ּכׁשהמלי אבנר דרׁשֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹזה

כא)ּדכתיב: ואמרּו:(שופטים וחזרּו לאּׁשה", לבנימין ּבּתֹו את יּתן לא מּמּנּו "איׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹ

"ּומלכים  ליעקב: אֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה לא הּׁשבטים, מן עֹולה היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹאלמלא

יצאּו" מחלצי(.ÌÈBb Ï‰˜e ÈBb∑ ּבניו עתידים ׁשּגֹוים ֲֵֵֵֶָ¿«ƒֲִִִֶָָ
ּכל  וכן אּמֹות, ׁשבעים ׁשהם הּגֹוים ּכמנין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻליעׂשֹות
להקריב  ּבניו ׁשעתידים אחר: ּדבר ׁשבעים. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּסנהדרין
ּבימי  ּכֹוכבים, עֹובדי ּכגֹוים הּבמֹות אּסּור ְְְִִִִִֵֵַַָָּבׁשעת

ישן)אלּיהּו .(ברש"י ִֵָ

ß elqk b"i iyiy mei ß

(áé)Eì ÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈§´
éøçà Eòøæìe äpðzà:õøàä-úà ïzà E ¤§¤®̈§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤

(âé):Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìòî ìòiå©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
i"yx£¯acŒ¯L‡ ÌB˜naBz‡∑ יֹודע ּמלּמדנּואיני .מה «»¬∆ƒ∆ƒְְִֵֵֵַַַ

(ãé)úávî Bzà øac-øLà íB÷na äávî á÷òé áviå©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤
:ïîL äéìò ÷öiå Cñð äéìò Cqiå ïáà̈®¤©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤

(åè)Bzà øac øLà íB÷nä íL-úà á÷òé àø÷iå©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬
:ìà-úéa íéýìû íL̈²¡Ÿ¦−¥«¥«

(æè)àBáì õøàä-úøák ãBò-éäéå ìà úéaî eòñiå©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦¬¦§©¨−̈¤¨´
:dzãìa L÷zå ìçø ãìzå äúøôà¤§¨®¨©¥¬¤¨¥−©§©¬§¦§¨«

ÌÚיא  È‚Òe Let ÈcL Ï‡ ‡‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¬»≈««¿≈«
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe CpÓ ‡‰È ÔÈË·L ˙LÎÂ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒƒ

:Ôe˜tÈ CpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÏיב  ˜ÁˆÈÏe Ì‰¯·‡Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯˙a CÈ·ÏÂ dz‡∆¿ƒ«¿ƒ¿»«¿»∆≈»«¿»

Ècיג  ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BlÚÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»ƒ¿»»«¿»¿«¿»ƒ
:dnÚ ÏÈlÓ«ƒƒ≈

ÏÈlÓיד  Èc ‡¯˙‡a ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»¿«¿»ƒ«ƒ
˜È¯‡Â ÔÈÎeq dÏÚ CÈq‡Â ‡·‡ ˙Ó˜ dnÚƒ≈»««¿»¿«ƒ¬«ƒƒ«¬ƒ

:‡ÁLÓ dÏÚ¬«ƒ¿»

ÏÈlÓטו  Èc ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…»¿»¿«¿»ƒ«ƒ
:Ï‡ ˙Èa ÈÈ Ônz dnÚƒ≈«»¿»≈≈

‡¯Ú‡טז  ˙·e¯k „BÚ ‰Â‰Â Ï‡ ˙ÈaÓ eÏËe¿»ƒ≈≈«¬»¿««¿»
˙‡ÈM˜Â ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈÂ ˙¯Ù‡Ï ÏÚÈÓÏ¿≈«¿∆¿»ƒƒ«»≈¿«ƒ«

:d„ÏÈÓa¿≈¿«

epxetq

(`i).écL ìà éðà,rAWp ip` inWA £¦¥©©¦§¦£¦¦§¨
"mlrl ikp` ig iYxn`e" oiprMmixac) §¦§©§¨©§¦©¨Ÿ¦§Ÿ¨

(n ,all`d zrEaW Ep`vn calA dfaE ,¨¤¦§©¨¨§©¨¥
.awril KxAzi¦§¨©§©£Ÿ

.äáøe äøtLrxf dlkIW b`cY `le §¥§¥§Ÿ¦§©¤¦§¤©§£
iYlA rxGd didIWM mB ,miiFB ciA§©¦©§¤¦§¤©¤©¦§¦
zFxtNn lCgY `l Kkitl ,oEbd̈§¦¨Ÿ¤§©¦¦§
,l`rnWi iAx zvr Ktd lr ,zFAxle§¦§©¥¤£©©¦¦§¨¥
zEkln dhWRW mFIn :Fxn`M§¨§¦¤¨§¨©§
Epnvr lr xfbPW `Ed oiC ..drWxd̈§¨¨¦¤¦§Ÿ©©§¥
`vnpe ,mipA cilFdlE dX` `Vl `NW¤Ÿ¦¨¦¨§¦¨¦§¦§¨

mdxa` lW Frxf(Epia`)eil`n dlM`aa) ©§¤©§¨¨¨¦¨¤¥¥¨
(a ,q `xza"iCW l`" izFidA iM dfe .§¤¦¦§¦¥©©

dn dUr` ,okEn `UFpl Kixv iYlA¦§¦¨¦§¥¨¤¡¤©
`UFp iYlA mB mipR lM lr iYxn`X¤¨©§¦©¨¨¦©¦§¦¥

.okEn¨
éöìçî íéëìîe.eàöé EmiWp` §¨¦¥£¨¤¥¥£¨¦

zzl KxhvY `le ,zEklnl mipEbd£¦§©§§Ÿ¦§¨¥¨¥
ixkp Wi` Lilr(eh ,fi mixac it lr)oiprM , ¨¤¦¨§¦¨¦§¨

lE`W ,dwxUOn dlnU" mFc` iklnA§©§¥¡©§¨¦©§¥¨¨
.mzlEfe "xdPd zFagxnai dxez ¥§Ÿ©¨¨§¨¨

(ai)éøçà Eòøæìe.õøàä úà ïzà E §©§£©£¤¤¥¤¨¨¤
xECM lM Lrxfl oY` oinId uwl§¥©¨¦¤¥§©§£¨©
Fxn`M ,calA l`xUi ux` `l ,ux`d̈¨¤Ÿ¤¤¦§¨¥¦§©§¨§
"DAbpe dptve dncwe dni YvxtE"¨©§¨¨¨¨¥§¨§¨Ÿ¨¨¤§¨

,gk lirl)(ciipA lM xwxwe" Fxn`kE ,§¨§§©§©¨§¥

"zW(fi ,ck xacna).bi dxez ¥
(bi).Bzà øac øLà íB÷naFz`vA ©¨£¤¦¤¦§¥

xEACd did oFlOd FzF`A oxgl zkll̈¤¤§¨¨§©¨¨¨©¦
"midl` `xIe" ,mW(h weqt)mWe , ¨©¥¨¡Ÿ¦§¨

FzF`A daSn aiSd KkitlE ,wNYqp¦§©¥§¦¨¦¦©¥¨§
.FnvrA mFwOdci dxez ©¨§©§

(ci).Cñð äéìò CqiåFxcp milWde ©©¥¨¤¨¤¤§¦§¦¦§
xW` z`Gd oa`de" Fxn`A ,xcPW¤¨©§¨§§¨¤¤©Ÿ£¤

"midl` ziA didi daSn iYnUlirl) ©§¦©¥¨¦§¤¥¡Ÿ¦
(ak ,gkiE`xW mFwOd z` oikd dfA iM ,¦¨¤¥¦¤©¨¤¨

zF`xdA ceC oiprM ,mW dPniwIW¤§¦¤¨¨§¦§©¨¦§¥¨
dpex` oxbA K`lOd eil ¥̀¨©©§¨§Ÿ¤£©§¨

.iqEaideh dxez ©§¦



glyieקכד zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ı¯‡‰Œ˙¯·k∑,רּבּוי ּכּביר, לׁשֹון ּפרׁש מנחם ƒ¿«»»∆ְְִִֵֵַַַ

ּומנּקבת  חלּולה ׁשהארץ ּבזמן ואּגדה: רב. ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמהל
מצּוי,(ב"ר)ּככברה, עדין ׁשהּניר והּׁשרב עבר הּסתו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָ

ּבנעמן  ׁשהרי מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו זה ואין ּבא. ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹלא
ה)מצינּו: ב ואֹומר (מלכים ארץ". ּכברת מאּתֹו וּיל" ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

אֹו ּפרסה מהל ּכמֹו קרקע, מּדת ׁשם ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָאני,
ׂשדה', 'חלקת ּכרם', 'צמד אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָיֹותר,

מּדה ׁשם נֹותן אדם ּבמהל מיל'(ּכ מהל' ּכמֹו: )קרקע ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָ

ארץ  .ּכברת ְִֶַָ

(æé)úãléîä dì øîàzå dzãìa dúL÷äá éäéå©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ
:ïa Cì äæ-íâ-ék éàøéz-ìà©¦´§¦½¦«©¤¬−̈¥«

i"yx£‰ÊŒÌ‚ŒÈk∑ ּתאֹומה נֹולדה ּבנימין ועם ּתאֹומה, נֹולדה ׁשבט ּכל עם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו יֹוסף. על ל נֹוסף ƒ«∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
.יתרה  ְֵָ

(çé)éðBà-ïa BîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«

i"yx£ÈB‡ŒÔa∑ צערי לפי ∑ÔÈÓÈa.ּבן ּבעיני, נראה ∆ƒֲִֶַƒ¿»ƒְְְִִֵַָ
ּבא  ּכׁשאדם ּבּנגב, ׁשהיא ּכנען ּבארץ נֹולד לבּדֹו ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
הלֹו" ּכנען", ּבארץ "ּבּנגב ׁשּנאמר: ּכמֹו נהרים, ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמארם

הּנגּבה" לׁשֹון ∑ÔÈÓÈa.ונסֹוע ימין, פט)ּבן "צפֹון (תהלים ְְֶַַָָƒ¿»ƒְִֶָָ
מלא הּוא לפיכ בראתם", אּתה ּבן (וימין ּבנימין, אחר: ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ּכמֹו: ּבנּו"ן, ונכּתב זקנתֹו, לעת ׁשּנֹולד יב)ימים, הּימין"(דניאל .)"לקץ ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

(èé)úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzå ìçø úîzå©−̈¨¨¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬
:íçì̈«¤

(ë)úávî àåä dúøá÷-ìò äávî á÷òé áviå©©¥¯©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤
:íBiä-ãò ìçø-úøá÷§ª«©¨¥−©©«

(àë):øãò-ìcâîì äàìäî äìäà èiå ìûøNé òqiå©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ¥−̈§¨§¦§©¥«¤

(áë)ïáeàø Cìiå àåää õøàa ìàøNé ïkLa éäéå©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ¨¨´¤©¦½©¥¤́§¥½
ô ìàøNé òîLiå åéáà Lâìét ääìa-úà ákLiå©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®

:øNò íéðL á÷òé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥©«£−Ÿ§¥¬¨¨«
i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ÔkLa∑ ּבא ׁשּלא עד ƒ¿…ƒ¿»≈»»∆«ƒֶַָֹ

יצחק, אצל אּלה לחברֹון ּכל (שבת ∑kLiÂ·.ארעּוהּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָ«ƒ¿«
ּכאּלּונה) הּכתּוב עליו מעלה מׁשּכבֹו, ׁשּבלּבל ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּתֹו

רחל, ׁשּכׁשּמתה יצּועיו? וחּלל ּבלּבל ולּמה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשכבּה.

רחל  ּבאהל ּתדיר נתּונה ׁשהיתה מּטתֹו יעקב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹנטל
ראּובן  ּבא ּבלהה. ּבאהל ּונתנּה אהלים, ּבׁשאר ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹֹֹולא
צרה  היתה אּמי אחֹות 'אם אמר: אּמֹו, עלּבֹון ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָותבע
לכ לאּמי'? צרה ּתהא אּמי אחֹות ׁשפחת ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָלאּמי,

dÏיז  ˙¯Ó‡Â d„ÏÈÓa d˙eÈL˜a ‰Â‰Â«¬»¿«¿«¿≈¿««¬∆∆«
:¯a CÈÏ ÔÈc Û‡ È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‡˙ÈÁ»¿»»ƒ¿¬ƒ¬≈«≈ƒ»

(יח  ˙˙ÈÓ È¯‡ dLÙ ˜tÓa ‰Â‰Â נ"י‡˙ÈÓ( «¬»¿ƒ««¿«¬≈ƒ««¿»
:ÔÈÓÈa dÏ ‡¯˜ È‰e·‡Â ÈÂc ¯a dÓL ˙¯˜e¿«¿≈«¿»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰È‡יט  ˙¯Ù‡ Á¯‡a ˙¯·˜˙‡Â ÏÁ¯ ˙˙ÈÓeƒ«»≈¿ƒ¿¿»«¿…«∆¿»ƒ
:ÌÁÏ ˙Èa≈»∆

˜Ó˙כ  ‡È‰ dz¯·˜ ÏÚ ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»«¿À¿«ƒ»«
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ÏÁ¯„ ‡z¯·¿̃À¿»¿»≈«»≈

l‰lÓ‡כא  dkLÓ Ò¯Ùe Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿««¿¿≈ƒ¿«»
:¯„Ú„ ‡Ïc‚ÓÏ¿ƒ¿¿»¿≈∆

‰‰È‡כב  ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ‡¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿»ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ
‡˙ÈÁÏ ‰‰Ïa ÌÚ ·ÈÎLe Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿ƒƒƒ¿»¿≈»»
È¯z ·˜ÚÈ È· BÂ‰Â Ï‡¯NÈ ÚÓLe È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒ¿»≈«¬¿≈«¬…¿≈

:¯ÒÚ¬«

epxetq

(fi).éàøéz ìàdawp clEd didIW ©¦§¦¤¦§¤©¨¨§¥¨
mxn`M ,miAxn milagdW ipRn¦§¥¤©£¨¦§ª¦§¨§¨

ilag :dkxal mpFxkf(lW)dawp ¦§¨¦§¨¨¤§¥¤§¥¨
xkf lXn miAxn(` ,`l dcp). §ª¦¦¤¨¨

.ïa Cì äæ íâ ékeilagW iR lr s` ¦©¤¨¥©©¦¤£¨¨

.xkf `Ed mB ,miAxngi dxez §ª¦©¨¨
(k).dúøá÷ ìò äávîxaTdW ipRn ©¥¨©§ª¨¨¦§¥¤©¤¤

ihEHgl Wgl Wie ,KxCd m` lr©¥©¤¤§¥¨Ÿ§¦¥
.ixaw`k dxez ¦§¥

(ak)á÷òé éðá eéäiå ,ìàøNé òîLiå©¦§©¦§¨¥©¦§§¥©£Ÿ

.øNò íéðLFliRd `l rnXW iR lr s` §¥¨¨©©¦¤¨©Ÿ¦¦
Flv` wtq did `l iM ,eipA oipOn¦¦§©¨¨¦Ÿ¨¨¨¥¤§
xCrp `le ,xYl`l daEWY dUrW¤¨¨§¨§©§©§Ÿ¤§©

cizrA awri ipA oipOnmIwzdl mi ¦¦§©§¥©£Ÿ©£¦¦§¦§©¥
.zFO`d lM sFqaE awrAbk dxez ©£¥§¨¨ª



קכה glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iyiy meil inei xeriy
NÚ¯.ּבלּבל  ÌÈL ·˜ÚÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑ לענין מתחיל ְִֵ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈»»ְְְִִַָ

ּומעּתה  הּמּטה, נׁשלמה ּבנימין מּׁשּנֹולד ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָראׁשֹון,
'ללּמדנּו ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּומנאן. להּמנֹות, ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָראּויים

ראּובן' חטא ׁשּלא צּדיקים, וכּלן ׁשוין ׁשּכּלן .ּבא, ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻ

(âë)äãeäéå éåìå ïBòîLå ïáeàø á÷òé øBëa äàì éða§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®§¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïeìáæe øëùOéå§¦¨−̈§ª«

i"yx£·˜ÚÈ ¯BÎa∑ ּבכֹור קראֹו הּקלקלה, ּבׁשעת ÚÈ˜·.אפּלּו ¯BÎa∑,לעבֹודה ּבכֹור לנחלה, ּבכֹור ּבכֹור ¿«¬…ְְְְֲִִַַַָָָ¿«¬…ְְְְֲֲַַָָ
ׁשבטים למנין. לׁשני ׁשּנעׂשה הּׁשבטים, לענין אּלא ליֹוסף ּבכֹורה נּתנה .ולא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

(ãë):ïîéðáe óñBé ìçø éða§¥´¨¥½¥−¦§¨¦«

(äë):éìzôðå ïc ìçø úçôL ääìá éðáe§¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½−̈§©§¨¦«

(åë)éða älà øLàå ãb äàì úçôL ätìæ éðáe§¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®¥µ¤§¥´
:íøà ïcôa Bì-ãlé øLà á÷òé©«£½Ÿ£¤¬ª©−§©©¬£¨«

(æë)òaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé-ìà á÷òé àáiå©¨³Ÿ©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®
:÷çöéå íäøáà íL-øb-øLà ïBøáç àåä¦´¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ הּמיׁשֹור ׁשם.Úa¯‡‰ ˙È¯˜∑ ׁשם «¿≈ִֵַƒ¿«»«¿«ֵ
‰‡¯Úa.העיר  ˙È¯˜ ‡¯ÓÓ∑ קרית ׁשל מיׁשֹור איל ִָ«¿≈ƒ¿«»«¿«ְִִֵֶַ

הּקרית  ממרא לכּתב לֹו 'היה ּתאמר: ואם ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹארּבע,
ּכגֹון  ּכפּול, ׁשּׁשמֹו ּדבר ּבכל הּמקרא ּדר ּכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָארּבע',

הצר אם אל, ּבית עזרי, אבי לחם, ּבית ּוכגֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַֻזה
הּׁשנּיה: הּתבה ּבראׁש נֹותנּה ה"א, ּבֹו (שמואל להטיל ְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

טז) הּלחמי",א ו)"ּבית העזרי",(שופטים אבי "ּבעפרת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
טז) א האלי (מלכים ּבית חיאל .""ּבנה ֱִִֵֵָָָ

(çë):äðL íéðîLe äðL úàî ÷çöé éîé eéäiå©¦«§−§¥´¦§¨®§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«

(èë)òáNe ï÷æ åénò-ìà óñàiå úîiå ÷çöé òåâiå©¦§©̧¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´
:åéða á÷òéå åNò Búà eøa÷iå íéîé̈¦®©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈ ÚÂ‚iÂ∑:ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם אין «ƒ¿«ƒ¿»ְְֵַָָָֻֻ
ׁשנה, י"ב יצחק ׁשל למיתתֹו קדמה יֹוסף ׁשל ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָמכירתֹו
ׁשּנאמר: ׁשנה, ס' ּבן יצחק היה יעקב ּכׁשּנֹולד ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי

כה) מת (לעיל ויצחק וגֹו'", ׁשנה ׁשּׁשים ּבן ְְְְְִִִִֵֶָָָָ"ויצחק
ׁשנה, מק"פ ׁשּׁשים ּתֹוציא אם ליעקב, ק"כ ְְֲִִִִִִַַָָֹּבׁשנת

ׁשנה, ואֹותּה ׁשנה, י"ז ּבן נמּכר ויֹוסף ק"כ, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָנׁשארּו
וׁשלׁש ׁשּׁשים ּבן ּכיצד? ליעקב, ּוׁשמנה מאה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשנת
הרי  עבר, ּבבית נטמן ׁשנה עׂשרה וארּבע ,ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבר
ּובסֹוף  ּבאּׁשה עבד עׂשרה וארּבע וׁשבע, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשבעים

יֹוסף, נֹולד עׂשרה ל)ׁשּנאמר:ארּבע  ּכאׁשר (לעיל "ויהי ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

ÔBÚÓLÂכג  Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea ‰‡Ï Èa¿≈≈»¿»¿«¬…¿≈¿ƒ¿
:ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ¿≈ƒƒ»¿ƒ»»¿À

ÔÓÈ·e:כד  ÛÒBÈ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈≈ƒ¿»ƒ

ÈÏzÙÂ:כה  Ôc ÏÁ¯„ ‡˙Ó‡ ‰‰Ï· È·e¿≈ƒ¿»«¿»¿»≈»¿«¿»ƒ

‡ÔÈlכו  ¯L‡Â „b ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ È·e¿≈ƒ¿»«¿»¿≈»»¿»≈ƒ≈
:Ì¯‡ ÔcÙa dÏ Ô„ÈÏÈ˙‡ Èc ·˜ÚÈ Èa¿≈«¬…ƒƒ¿¿ƒ«≈¿««¬»

ÓÓ¯‡כז  È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ«¿≈
Ì‰¯·‡ Ônz ¯„ Èc ÔB¯·Á ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯ƒ̃¿««¿«ƒ∆¿ƒ»«»«¿»»

:˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»

ÔÈL:כח  ÔÓ˙e ‰‡Ó ˜ÁˆÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈ƒ¿»¿»¿»»¿ƒ

dnÚÏכט  LÈk˙‡Â ˙ÈÓe ˜ÁˆÈ „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈¿«≈
·˜ÚÈÂ ÂNÚ d˙È e¯·˜e ÔÈÓBÈ Ú·Ne ·ÈÒƒ¿«ƒ¿»»≈≈»¿«¬…

:È‰Ba¿ƒ

epxetq

(bk).ïáeàø á÷òé øBëaon ltp `NW §©£Ÿ§¥¤Ÿ¨©¦
daEWYd ipRn minW ipicA dxFkAd©§¨§¦¥¨©¦¦§¥©§¨
dPOn ltp `le ,cFaMd `QM cr zrBOd©©©©©¦¥©¨§Ÿ¨©¦¤¨
awri FliRdW cr dGd mlFrA ENt £̀¦¨¨©¤©¤¦¦©£Ÿ
aIgzPW in lM oiprM ,mc` ipicA eia`̈¦§¦¥¨¨§¦§©¨¦¤¦§©¥
mkg EdCpIW cr dCpn Fpi`W iECp¦¤¥§ª¤©¤§©¥¨¨

dkxal mpFxkf mxn`M ,xFCAohw cren) ©§¨§¨¦§¨¦§¨¨
(` ,fhExF`" :aizkC ,opiYnWnC olpn§¨¨¦§©§¦¨¦§¦

"fFxn(bk ,d mihtey)`xabC `xaq ikdC , ¥§¨¥§¨¨§©§¨
"'d K`ln xn`" aizkC ,`iplR `Ax©¨§©§¨¦§¦¨©©§©

(my mihtey).mipFxg`d ExFd oke ,ck dxez §¥¨©£¦
(fk).÷çöéå íäøáà íL øb øLàiM £¤¨¨©§¨¨§¦§¨¦

ux`A miwiCSd icqg oFxkf mpn`̈§¨¦§©§¥©©¦¦§¤¤
aFh mW mdipal aihn mdixEbn§¥¤¥¦¦§¥¤¥
Ktd ,ux`d iaWFi ipirA cqg zad`e§©£©¤¤§¥¥§¥¨¨¤¥¤
eipal Epikd" mdA xn`PW mirWxd̈§¨¦¤¤¡©¨¤¨¦§¨¨
EWxie Enwi lA ,mzFa` oFrA gAhn©§¥©©££¨©¨ª§¨§

"ux`(`k ,ci ediryi).gk dxez ¨¤
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וי"ז  ואחת, ּתׁשעים הרי וגֹו'", יֹוסף את רחל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָילדה

ּוׁשמנה. מאה הרי יֹוסף, נמּכר ׁשּלא מן (עד מפרׁש עֹוד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ׁשּנאמר: ׁשנה, כ"ב מצרימה יעקב ׁשּבא עד יֹוסף מּׁשּנמּכר מא)הּמקרא, (לקמן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

"ימי  ּוכתיב: כ"ב, הרי רעב, ּוׁשנתים ׂשבע ׁשנים וׁשבע וגֹו'", ׁשנה ׁשלׁשים ּבן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"ויֹוסף

ק"ח  יֹוסף ׁשל ּבמכירתֹו יעקב נמצא, ׁשנה". ּומאת ׁשלׁשים מגּורי .)ׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

åì(à):íBãà àeä åNò úBãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈¬¡«

(á)äãò-úà ïòðk úBðaî åéLð-úà ç÷ì åNò¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤¨À̈
-úa äðò-úa äîáéìäà-úàå ézçä ïBìéà-úa©¥Æ©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©

:éeçä ïBòáö¦§−©«¦¦«
i"yx£ÔBÏÈ‡Œ˙a ‰„Ú∑ ונקראת אילֹון, ּבת ּבׂשמת היא »»«≈ְְְִִֵֵַַָ

ּכֹוכבים  לעבֹודת ּבׂשמים מקּטרת ׁשהיתה על .ּבׂשמת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
‰Ó·ÈÏ‰‡∑,יהּודית ׁשמּה ּכּנה והּוא יהּודית, היא »√ƒ»»ְְְְִִִִָָ

להטעֹות  ּכדי ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּכֹופרת ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָלֹומר
אביו  ÔBÚ·ˆŒ˙a.את ‰ÚŒ˙a∑,ענה ּבת לא אם ִֶָ«¬»«ƒ¿ֲִַָֹ

"ואּלה  ׁשּנאמר: צבעֹון, ׁשל ּבנֹו ענה צבעֹון?! ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָּבת
ּכּלתֹו על צבעֹון ׁשּבא מלּמד וענה". ואּיה צבעֹון ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָבני
והֹודיע ׁשניהם, מּבין אהליבמה ויצאת ענה, ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאׁשת

היּו ממזרּות ּבני ׁשּכּלן .הּכתּוב ְְֵֵֶַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr d jxk zegiy ihewl)

אביואביואביואביוו ו ו ו  אתאתאתאת להטעלהטעלהטעלהטעֹוֹוֹוֹותתתת ּכּכּכּכדידידידי .... .... יהיהיהיהּוּוּוּודיתדיתדיתדית ׁשׁשׁשׁשממממּהּהּהּה ּכּכּכּכּנּנּנּנהההה (רׁש"י ההההּוּוּוּואאאא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ב) ּבתלו, יהּודית לאׁשּתֹו קרא החהחהחהחּתּתּתּתייייעׂשו כו,ּבּבּבּבאריאריאריארי (ּתֹולדֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָ

לֹומר,לד) ויׁש מקֹומֹו. ואת אביה ׁשם את ּגם ׁשּׁשּנה והינּו ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
יחּוסּה, את להסּתיר צבעצבעצבעצבעֹוֹוֹוֹון ן ן ן ׁשרצה ּבּבּבּבתתתת ענהענהענהענה הּמלּמד ּבּבּבּבתתתת , ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבת לּה קרא (ואּולי ממזרת חן ּבּבּבּבאריאריאריאריׁשהיתה למצא ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשהּׁשקר  ּוכדי ּבארֹות). ּבחפירת אז ׁשעסק יצחק, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבעיני
למקֹום  מֹולדּתּה מקֹום את ּגם ׁשּנה יֹותר, עֹוד ְְְְִִִֵֵֶַַַָָיתקּבל

אילֹון ּבת ּבׂשמת – הּׁשנּיה אׁשּתֹו ׁשל ּכהחהחהחהחּתּתּתּתי י י י מֹולדּתּה , ְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ
מקֹום. מאֹותֹו ׁשּתיהן את לקח ּכאּלּו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיראה

(â):úBéáð úBçà ìàòîLé-úa úîNa-úàå§¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈŒ˙a ˙ÓNa∑,מחלת לּה קֹורא ּולהּלן »¿««ƒ¿»≈ְֲֵַַָָָ

מֹוחלין  ׁשלׁשה ׁשמּואל: ספר מדרׁש ּבאּגדת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹמצינּו
והּנֹוׂשא  לגדּלה והעֹולה ׁשּנתּגּיר, ּגר עונֹותיהם: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלהן

מחלת, נקראת לכ מּכאן, הּטעם ולמד ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָאּׁשה,
עונֹותיו  BÈ·˙.ׁשּנמחלּו ˙BÁ‡∑ ׁשהּוא ׁשם על ְֲֲִֶָֹ¬¿»ֵֶַ

ׁשמֹו על נקראת יׁשמעאל, מּׁשּמת לֹו .הּׂשיאּה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ

(ã)äãìé úîNáe æôéìà-úà åNòì äãò ãìzå©¥¯¤¨¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§−̈
:ìàeòø-úà¤§¥«

(ä)çø÷-úàå íìòé-úàå Leòé-úà äãìé äîáéìäàå§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©
:ïòðk õøàa Bì-eãlé øLà åNò éða älà¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬ª§−§¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ‰„ÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â∑,היה ממזר זה, קרח ¿»√ƒ»»»¿»¿ְֵֶַַָָֹ
אליפז  אהליבמה ּובן אל אביו, אׁשת על ׁשּבא היה ֱֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבסֹוף  אליפז אּלּופי עם מנּוי הּוא ׁשהרי עׂשו, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאׁשת
.(ב"ר)הענין  ְִָָ

‡„ÌB:א  ‡e‰ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¡

Ú„‰ב  ˙È ÔÚk ˙aÓ È‰BL ˙È ·ÈÒ ÂNÚ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«¿»«»»»
˙a ‰Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡ ˙ÈÂ ‰‡zÁ ÔBÏÈ‡ ˙a«≈ƒ»»¿»»√ƒ»»«¬»«

:‰‡eÁ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ»»

BÈ·c˙:ג  d˙Á‡ Ï‡ÚÓLÈ ˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ¿»»¿««ƒ¿»≈¬»≈ƒ¿»

ÓN·e˙ד  ÊÙÈÏ‡ ˙È ÂNÚÏ ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿≈»»¡ƒ»»¿«
:Ï‡eÚ¯ ˙È ˙„ÈÏÈ¿ƒ«»¿≈

ÈÂ˙ה  ÌÏÚÈ ˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ˙„ÈÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â¿»√ƒ»»¿ƒ«»¿¿»«¿»¿»
‡Ú¯‡a dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÂNÚ Èa ÔÈl‡ Á¯…̃«ƒ≈¿≈≈»ƒƒ¿¿ƒ≈¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

epxetq

åì(`).úBãìz älàå,eixwnE eipipr §¥¤Ÿ§¦§¨¨¦§¨
"mFi clI dn" oiprM(` ,fk ilyn). §¦§©©¥¤

.íBãà àeä åNòoFdl ldap mlFrl ¥¨¡§¨¦§¨§
mFiA dUrW FnM ,zFcqtPd eizFe`Y©£¨©¦§¨§¤¨¨§
eiwqrA sir FzFidAW ,"mFc`" `xwPW¤¦§¨¡¤¦§¨¥©£¨¨

mxiMfdl miWcrd xiMd `l mirxd̈¨¦Ÿ¦¦¨£¨¦§©§¦¨
.mnWAa dxez ¦§¨

(a).äðò úa äîáéìäà úàå`id §¤¨¢¦¨¨©£¨¦
Kld Dci lre ,ixgd xirU ipAn dzid̈§¨¦§¥¥¦©Ÿ¦§©¨¨¨©
eUr aWIe" Fxn`M ,xirU ux`l eUr¥¨§¤¤¥¦§¨§©¥¤¥¨

"xirU xdA(g weqt)eixg` eipaE , §©¥¦¨¨©£¨
xW`M" Fxn`M ,ixgd z` EcinWd¦§¦¤©Ÿ¦§¨§©£¤

rUA miaWId eUr ipal dUrxW` ,xi ¨¨¦§¥¥¨©Ÿ§¦§¥¦£¤
"mdipRn ixgd z` cinWd(ak ,a mixac), ¦§¦¤©Ÿ¦¦§¥¤

xn`e xfg dfleb dxez §¨¤¨©§¨©
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(å)-úàå åéúða-úàå åéða-úàå åéLð-úà åNò çwiå©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤
úàå Bzîäa-ìk-úàå eäð÷î-úàå Búéa úBLôð-ìk̈©§´¥¼§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ
õøà-ìà Cìiå ïòðk õøàa Lëø øLà Bðéð÷-ìk̈¦§¨½£¤¬¨©−§¤´¤§¨®©©¥¤́¤¤½¤

:åéçà á÷òé éðtî¦§¥−©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£ı¯‡ŒÏ‡ CÏiÂ∑ ימצא ּבאׁשר .לגּור «≈∆∆∆∆ְֲִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 109 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

"Lrxf didi xB" zxfB oFrxR¥§§¥©¥¦§¤©§£

אחיואחיואחיואחיו:::: יעקביעקביעקביעקב ממממּפּפּפּפניניניני אלאלאלאל־־־־ארץארץארץארץ ווווּיּיּיּילללל .... .... אתאתאתאת־־־־ננננׁשׁשׁשׁשיויויויו עעעעׂשׂשׂשׂשוווו ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח ִִִִָָָָֹֹֽֽֽֽ
יהיה  ּגר ּכי ּגזרת ׁשל חֹוב ׁשטר מּפני – אחיו יעקב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמּפני
אין  מּכאן, לי אל אמר, יצחק. ׁשל זרעֹו על הּמּוטל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָזרע
ּבפרעֹון  ולא הּזאת, הארץ לֹו ׁשּנּתנה ּבּמּתנה לא חלק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלי

רש"י)הּׁשטר ובפירוש ו. (לו, ְַָ
על  הּמּטלת "זרע יהיה ּד"ּגר הּגזרה הלא להבין, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻוצרי
ולא  להם", לא "ּבארץ ּגרים ׁשּיהיּו – היא יצחק, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹזרעֹו

ּדוקא מצרים שם)ּבארץ רש"י שפירש ּבזה (ּוכמֹו הרי ּכן אם ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הרי  ּכנען, לארץ ׁשּמחּוץ ׂשעיר להר עצמֹו העּתיק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשעׂשו

החֹוב? ׁשטר את ּפרע ּגּופא ְֶֶַַַָָָּבזה

להיֹות  היא יצחק ׁשל זרעֹו על הּמּטלת הּגזרה לבאר: ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻויׁש
ּכ"גר" מגּורֹו ּבארץ ׁשּנמצא היינּו, להם". לא ּבארץ גֹו' ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ"ּגר
"וּיׁשב  ּדוקא אּלא ּד"גר", ּבחּיים רצה לא ועׂשו ּכתֹוׁשב. ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולא
חֹוב", ה"ׁשטר ּכפריעת נחׁשב זה אין ולכן ׂשעיר"; ּבהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעׂשו

הּזאת". "הארץ ּבמּתנת ּגם זֹוכה אינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּומּמילא
ּכל  הּגלּות. ּבזמן מּיׂשראל אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמּזה
לדעת  האדם על צדקנּו, מׁשיח ּביאת עד ּבּגלּות, היֹותנּו ְְְֱִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָזמן
חס־וׁשלֹום  יתיּׁשב ׁשּלא לֹו, לא ּבארץ "ּגר" ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּולהרּגיׁש
הּגלּות, עניני לכל וזר "ּגר" יהיה אּלא הּגלּות, וסדר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבזמן

לּגאּלה. ורגע עת ּבכל ְְִֵֶֶַַַָָָֻויחּכה

(æ)õøà äìëé àìå åcçé úáMî áø íLeëø äéä-ék¦«¨¨¯§¨²−̈¦¤´¤©§¨®§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤
:íäéð÷î éðtî íúà úàNì íäéøeâî§«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−¦§¥¤«

i"yx£Ì‰È¯e‚Ó ı¯‡ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ מרעה להסּפיק ¿…»¿»∆∆¿≈∆ְְְִִֶַ
אחיו", יעקב "מּפני אּגדה: ּומדרׁש ׁשּלהם. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּבהמֹות
,"זרע יהיה ּגר "ּכי ּגזרת: ׁשל חֹוב ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַמּפני

מּכאן, לי אל' אמר: יצחק, ׁשל זרעֹו על ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמּטל
הּזאת, הארץ לֹו ׁשּנּתנה ּבּמּתנה, לא חלק לי ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאין

ׁשּמכ  הּבּוׁשה ּומּפני הּׁשטר', ּבפרעֹון ּבכֹורתֹוולא .ר ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

(ç):íBãà àeä åNò øéòN øäa åNò áLiå©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬¡«

(è):øéòN øäa íBãà éáà åNò úBãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−¥¦«
i"yx£‰l‡Â∑ לׂשעיר מּׁשהל ּבניו ׁשהֹולידּו .הּתֹולדֹות ¿≈∆ְִִִֵֶֶַַָָָָ

(é)åNò úLà äãò-ïa æôéìà åNò-éða úBîL älà¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ¥´¤¥½̈
:åNò úLà úîNa-ïa ìûeòø§¥¾¤¨§©−¥¬¤¥¨«

(àé):æð÷e ízòâå Bôö øîBà ïîéz æôéìà éða eéäiå©¦«§−§¥´¡¦¨®¥¨´½̈§¬§©§−̈§©«

(áé)òðîúå|ãìzå åNò-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä §¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤
:åNò úLà äãò éða älà ÷ìîò-úà æôéìàì¤¡¦©−¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«

d˙aו  ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BL ˙È ÂNÚ ¯·„e¿«≈»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»≈
Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb ˙ÈÂ d˙Èa ˙LÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«≈≈¿»≈ƒ¿»»
ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡˜ Èc dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«
:È‰eÁ‡ ·˜ÚÈ Ì„˜ ÔÓ È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»»¬≈ƒ√»«¬…»ƒ

ÏÂ‡ז  ‡„Ák ·zÓlÓ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒƒ¿ƒ««¬»¿»
ÔÓ ÔB‰˙È ‡¯·BÒÏ ÔB‰˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙ÏÈÎÈ¿ƒ«¬«»¿¿»»»¿ƒ

:ÔB‰È˙Èb Ì„√̃»≈≈

‰e‡ח  ÂNÚ ¯ÈÚN„ ‡¯eËa ÂNÚ ·È˙ÈÂƒ≈≈»¿»¿≈ƒ≈»
:ÌB„‡¡

„‡„È‡ÓBט  ÔB‰e·‡ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¬∆¡»≈
:¯ÈÚNc ‡¯eËa¿»¿≈ƒ

‡z˙י  ‰„Ú ¯a ÊÙÈÏ‡ ÂNÚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈≈»¡ƒ««»»ƒ«
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓNa ¯a Ï‡eÚ¯ ÂNÚ≈»¿≈«»¿«ƒ«≈»

ÌzÚ‚Âיא  BÙˆ ¯ÓB‡ ÔÓÈz ÊÙÈÏ‡ Èa BÂ‰Â«¬¿≈¡ƒ»≈»»¿¿«¿»
:Ê˜e¿«

ÂNÚיב  ¯a ÊÙÈÏ‡Ï ‡˙ÈÁÏ ˙Â‰ ÚÓ˙Â¿ƒ¿«¬«¿≈»»∆¡ƒ««≈»
‰„Ú Èa ÔÈl‡ ˜ÏÓÚ ˙È ÊÙÈÏ‡Ï ˙„ÈÏÈÂƒƒ«∆¡ƒ«»¬»≈ƒ≈¿≈»»

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

epxetq

(h)íBãà éáà åNò úBãìz älàå§¥¤Ÿ§¥¨£¦¡
.øéòN øäaeipA iM ,mitEN`d dpnE §©¥¦¨¨¨©¦¦¨¨

rpnY ziUrpe ,EWaMW Eid eixg ©̀£¨¨¤¨§§©£¥¦§©

eUr zFclFY EUrpe ,WbliR¦¤¤§©£§¥¨
.mitEN`i dxez ©¦

(ai).Lâìéô äúéä òðîúådidW §¦§©¨§¨¦¤¤¤¨¨

gwle ,ux`d z` miWaFMdn ftil ¡̀¦¨¥©§¦¤¨¨¤§¨©
DzF` Wake mitEN`d zFg` rpnY z ¤̀¦§©£¨©¦§¨©¨

.Wblitlbi dxez §¦¤¤



glyieקכח zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£L‚ÏÈÙ ‰˙È‰ ÚÓ˙Â∑ ׁשל ּגדּלתֹו להֹודיע ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆ְְִֶַָֻ

זֹו, ּתמנע ּבזרעֹו: ליּדבק ּתאבים היּו ּכּמה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָאברהם,
ּתמנע", לֹוטן "ואחֹות ׁשּנאמר: היתה, אּלּופים ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָּבת
ׁשּיׁשבּו החֹורים מן היה, ׂשעיר יֹוׁשבי מאּלּופי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולֹוטן

,ל להּנׂשא זֹוכה 'איני אמרה: לפנים. הלואי ּבּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבבניו  אֹותּה מֹונה הּימים' ּוב'דברי ּפילגׁש', ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָואהיה
ׂשעיר  ׁשל אׁשּתֹו על ׁשּבא מלּמד אליפז, ויצאה ׁשל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

וזהּו: ּפילגׁשֹו, נעׂשית ּוכׁשּגדלה מּביניהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתמנע
ׂשעיר, ּבני עם מנאּה ולא ּתמנע", לֹוטן ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹ"ואחֹות

האב ׁשהי  מן ולא האם מן אחֹותֹו .תה ְְֲִִֵֶָָָָָֹ

(âé)älà äfîe änL çøæå úçð ìàeòø éða älàå§¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤
:åNò úLà úîNá éða eéä̈½§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«

(ãé)ïBòáö-úa äðò-úá äîáéìäà éða eéä älàå§¥´¤¨À§¥̧¨«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−
íìòé-úàå Leòé-úà åNòì ãìzå åNò úLà¥´¤¥¨®©¥´¤§¥½̈¤§¬§¤©§−̈

:çø÷-úàå§¤«Ÿ©

(åè)åNò øBëa æôéìà éða åNò-éðá éôelà älà¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ§´¥½̈
:æð÷ óelà Bôö óelà øîBà óelà ïîéz óelà©³¥¨Æ©´½̈©¬§−©¬§©«

i"yx£ÂNÚŒÈ· ÈÙel‡ ‰l‡∑ מׁשּפחֹות ראׁשי. ≈∆«≈¿≈≈»ְִֵָָ

(æè)älà ÷ìîò óelà ízòb óelà çø÷ óelà©¬²Ÿ©©¬©§−̈©´£¨¥®¥´¤
:äãò éða älà íBãà õøàa æôéìà éôelà©¥³¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬¨¨«

(æé)çøæ óelà úçð óelà åNò-ïa ìàeòø éða älàå§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ©´¤½©
õøàa ìàeòø éôelà älà äfî óelà änL óelà©¬©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³§¥Æ§¤´¤

:åNò úLà úîNá éða älà íBãà¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤¥¨«

(çé)Leòé óelà åNò úLà äîáéìäà éða älàå§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬§²
äîáéìäà éôelà älà çø÷ óelà íìòé óelà©¬©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º¨«¢¦«¨¨²

:åNò úLà äðò-úa©£−̈¥¬¤¥¨«

(èé):íBãà àeä íäéôelà älàå åNò-éðá älà¥¯¤§¥«¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«

ß elqk c"i ycew zay ß

(ë)ìáBLå ïèBì õøàä éáLé éøçä øéòN-éðá älà¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬§−̈
:äðòå ïBòáöå§¦§¬©«£¨«

fÓe‰יג  ‰nL Á¯ÊÂ ˙Á Ï‡eÚ¯ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈««»∆««»ƒ»
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓN· Èa BÂ‰ ÔÈl‡ƒ≈¬¿≈»¿«ƒ«≈»

a˙יד  ‰Ú ˙· ‰Ó·ÈÏ‰‡ Èa BÂ‰ ÔÈl‡Â¿ƒ≈¬¿≈»√ƒ»»«¬»«
˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ÂNÚÏ ˙„ÈÏÈÂ ÂNÚ ˙z‡ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ«≈»ƒƒ«¿≈»»¿¿»

:Á¯˜ ˙ÈÂ ÌÏÚÈ«¿»¿»…«

Îea¯‡טו  ÊÙÈÏ‡ Èa ÂNÚ Èa È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈¿≈≈»¿≈¡ƒ«¿»
‡a¯ BÙˆ ‡a¯ ¯ÓB‡ ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ ÂNÚ„¿≈»«»≈»«»»«»¿«»

:Ê¿̃«

‡ÔÈlטז  ˜ÏÓÚ ‡a¯ ÌzÚ‚ ‡a¯ Á¯˜ ‡a«̄»…««»«¿»«»¬»≈ƒ≈
Èa ÔÈl‡ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ÊÙÈÏ‡„ È·¯·«̄¿¿≈∆¡ƒ«¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈

:‰„Ú»»

¯a‡יז  ˙Á ‡a¯ ÂNÚ ¯a Ï‡eÚ¯ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈«≈»«»«««»
È·¯·¯ ÔÈl‡ ‰fÓ ‡a¯ ‰nL ‡a¯ Á¯Ê∆««»«»«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
˙ÓN· Èa ÔÈl‡ ÌB„‡(„) ‡Ú¯‡a Ï‡eÚ¿̄≈¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈»¿«

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

¯a‡יח  ÂNÚ ˙z‡ ‰Ó·ÈÏ‰‡ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»√ƒ»»ƒ«≈»«»
È·¯·¯ ÔÈl‡ Á¯˜ ‡a¯ ÌÏÚÈ ‡a¯ LeÚÈ¿«»«¿»«»…«ƒ≈«¿¿≈

:ÂNÚ ˙z‡ ‰Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡»√ƒ»»«¬»ƒ«≈»

‰e‡יט  ÔB‰È·¯·¯ ÔÈl‡Â ÂNÚ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»¿ƒ≈«¿¿»≈
:ÌB„‡¡

ÔËBÏכ  ‡Ú¯‡c È·˙È ‰‡¯BÁ ¯ÈÚN Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈ƒ»»»¿≈¿«¿»»
:‰ÚÂ ÔBÚ·ˆÂ Ï·BLÂ¿»¿ƒ¿«¬»

epxetq

(k).éøçä øéòN éðá älàmWA xiMfd ¥¤§¥¥¦©Ÿ¦¦§¦§¥
ricFdl ,mXd iWp` f` EidW mixFABd©¦¦¤¨¨©§¥©¥§¦©

eUr ipA mEcinWd ok iR lr s`W¤©©¦¥¦§¦§¥¥¨
xW`M" Fxn`M ,dNrzi l`d oFvxA¦§¨¥¦§©¤§¨§©£¤

'Eke "xirUA miaWId eUr ipal dUr̈¨¦§¥¥¨©Ÿ§¦§¥¦§
(my).`k dxez



קכט glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ı¯‡‰ È·LÈ∑ עׂשו ׁשּבא קדם יֹוׁשביה ׁשהיּו …¿≈»»∆ְֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּדרׁשּולׁשם. פה)ורּבֹותינּו ּביּׁשּובּה(שבת ּבקיאין ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַָָָָ
לגפנים, זה קנה מלא לזיתים, זה קנה מלא ארץ: ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשל
לּה ראּויה נטיעה זֹו אי ויֹודעין העפר טֹועמין .ׁשהיּו ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

(àë)øéòN éða éøçä éôelà älà ïLéãå øöàå ïBLãå§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−
:íBãà õøàa§¤¬¤¡«

(áë):òðîz ïèBì úBçàå íîéäå éøç ïèBì-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«

(âë):íðBàå BôL ìáéòå úçðîe ïåìò ìáBL éða älàå§¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©§¥¨®§−§¨«

(ãë)øLà äðò àeä äðòå äiàå ïBòáö-éðá älàå§¥¬¤§¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈£¤̧
íéøîçä-úà Búòøa øaãna íîiä-úà àöî̈¨³¤©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤©«£Ÿ¦−

:åéáà ïBòáöì§¦§¬¨¦«
i"yx£‰ÚÂ ‰i‡Â∑,וענה אּיה ּכמֹו והּוא יתרה, וי"ו ¿«»«¬»ְְְֲֵַַָָָָ

ּבּמקרא: יׁש ח)והרּבה מרמס",(דניאל וצבא וקדׁש "ּתת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
עו) וסּוס"(תהלים ורכב Ú‰."נרּדם ‡e‰∑ האמּור ְְִֶֶָָ¬»ָָ

קֹורא  הּוא וכאן צבעֹון, ׁשל אחיו ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָלמעלה,
את  והֹוליד אּמֹו על צבעֹון ׁשּבא מלּמד ּבנֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַָאֹותֹו

סּוס ∑‡˙ÌÓi‰Œ.ענה  על חמֹור הרּביע ּפרדים, ֲָ∆«≈ƒְְֲִִִַַָ
ּפסּולין  והביא ממזר היה והּוא ּפרד, וילדה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָנקבה

נד)לעֹולם  ׁשאימתן (פסחים "ימם"? ׁשמם נקרא ולּמה . ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָ
לא  מּימי חנינא: רּבי ּדאמר הּברּיֹות, על ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻמּטלת

וחיה  לבנה ּפרּדה מּכת על אדם ז)ׁשאלני והא ((חולין ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָ

לעֹולם, ּתתרּפא לא הּמּכה ּכי וחיתה, אּלא וחיה, ּתקרי אל ּדחיה? חזינן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקא

יׁשן  אּלא )ּברׁש"י החֹורי, מׁשּפחֹות לנּו לכּתב הזקק ולא . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹֻ
ׁשּפרׁשּתי  ּכמֹו אברהם, ּגדּלת ּולהֹודיע ּתמנע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמּפני

.למעלה  ְְַָ

(äë):äðò-úa äîáéìäàå ïLc äðò-éðá älàå§¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨−̈©£¨«

(åë):ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éða älàå§¥−¤§¥´¦¨®¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«

(æë):ï÷òå ïåòæå ïäìa øöà-éða älà¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«

(çë):ïøàå õeò ïLéã-éðá älà¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«

(èë)óelà ìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà älà¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬
:äðò óelà ïBòáö¦§−©¬£¨«

(ì)éôelà älà ïLéc óelà øöà óelà ïLc óelà©¬¦²Ÿ©¬¥−¤©´¦¨®¥´¤©¥¯
:øéòN õøàa íäéôlàì éøçä©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤¥¦«

(àì)éðôì íBãà õøàa eëìî øLà íéëìnä älàå§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤¡®¦§¥¬
:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«

È‡¯BÁכא  È·¯·¯ ÔÈl‡ ÔLÈ„Â ¯ˆ‡Â ÔBL„Â¿ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ≈«¿¿≈»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ¯ÈÚN Èa¿≈≈ƒ¿«¿»∆¡

d˙Á‡Âכב  ÌÓÈ‰Â È¯BÁ ÔËBÏ È· BÂ‰Â«¬¿≈»ƒ¿≈»«¬»≈
:ÚÓz ÔËBÏc¿»ƒ¿»

BÙLכג  Ï·ÈÚÂ ˙ÁÓe ÔÂÏÚ Ï·BL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿»»««¿≈»¿
:ÌB‡Â¿»

Ècכד  ‰Ú ‡e‰ ‰ÚÂ ‰i‡Â ÔBÚ·ˆ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ¿¿«»«¬»¬»ƒ
˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ „k ‡¯a„Óa ‡i¯ab ˙È ÁkL‡«¿«»ƒ»«»¿«¿¿»«¬»»≈»

:È‰e·‡ ÔBÚ·ˆÏ ‡i¯ÓÁ¬»«»¿ƒ¿¬ƒ

Ú‰:כה  ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡Â ÔL„ ‰Ú Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¬»ƒ…¿»»ƒ»»«¬»

Ô¯˙ÈÂכו  ÔaL‡Â ÔcÓÁ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»¿∆¿»¿ƒ¿»
:Ô¯Îe¿»

Ô˜ÚÂ:כז  ÔÂÚÊÂ Ô‰Ïa ¯ˆ‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈∆ƒ¿»¿«¬»«¬»

Ô¯‡Â:כח  ıeÚ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ»«¬»

¯a‡כט  ÔËBÏ ‡a¯ ‰‡¯BÁ È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈»»«»»«»
:‰Ú ‡a¯ ÔBÚ·ˆ ‡a¯ Ï·BL»«»ƒ¿«»¬»

‡ÔÈlל  ÔLÈ„ ‡a¯ ¯ˆ‡ ‡a¯ ÔL„ ‡a«̄»ƒ…«»≈∆«»ƒ»ƒ≈
:¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡a ÔB‰È·¯·¯Ï ‰‡¯BÁ È·¯·«̄¿¿≈»»¿«¿¿»≈¿«¿»¿≈ƒ

„‡„ÌBלא  ‡Ú¯‡a eÎÈÏÓ Èc ‡iÎÏÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿»∆¡
:Ï‡¯NÈ È·Ï ‡kÏÓ CÏÓ Èc Ì„√̃»ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈



glyieקל zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â∑ העמיד ּוכנגּדן היּו, ׁשמנה ¿≈∆«¿»ƒ¿ְְְֱִֶֶָָָֹ

ּבימיהם, עׂשו מלכּות ּובּטל ׁשאּול יעקב הן: ואּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
אסא, אבּיה, רחבעם, ּוׁשלמה, ּדוד ּבׁשת, ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹֹואיׁש

ּכתיב: ּבנֹו יֹורם ּובימי ח)יהֹוׁשפט, ב "ּבימיו (מלכים ְְְְִִֵָָָָָ
,"מל עליהם וּימליכּו יהּודה יד מּתחת אדֹום ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּפׁשע

ּכתיב: ׁשאּול מלּובימי נּצב ּבאדֹום מל .""אין ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

עעעעׂשׂשׂשׂשו ו ו ו  מלכמלכמלכמלכּוּוּוּותתתת ּוּוּוּובבבבּטּטּטּטלללל יעקביעקביעקביעקב העמידהעמידהעמידהעמיד ּוּוּוּוכנגדןכנגדןכנגדןכנגדן היהיהיהיּוּוּוּו,,,, ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹ
לא)ּבּבּבּבימיהםימיהםימיהםימיהם לו, את (רׁש"י ּבר הרי יצחק הקׁשה: לרׁש"י ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

אחי ואת אמר ּולעׂשו ,לאחי גביר הוה ּבברּכת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיעקב
עצמּה ּבפני מלכּות קּימה ׁשאדֹום מסּפר ּכאן ואּלּו ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻתעבד,
יׂשראל. למלכּות קדמה ואף יעקב), את לעבד ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹ(ּבמקֹום

יעקב  העמיד וכאׁשר ׁשמֹונה, רק היּו ׁשּבס־הּכל ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּומתרץ,
ׁשּלֹו הּמלכים ׁשמֹונת היה ּבּבּבּבּטּטּטּטללללאת אדֹום - עׂשו מלכּות ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

" הּכתּוב ׁשּדּיק זהּו יׂשראל. למלכי מללפנילפנילפנילפנימׁשעּבד מל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
מלכיו את יעקב ּכׁשהעמיד מּיד ׁשהרי יׂשראל", ּבּבּבּבּטּטּטּטל ל ל ל לבני ְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

עׂשו. מלכּות ְֵֶַָאת

(áì):äáäðc Bøéò íLå øBòa-ïa òìa íBãàa Cìîiå©¦§´Ÿ¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨

(âì):äøöaî çøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìa úîiå©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©¦¨§¨«
i"yx£‰¯ˆaÓ Á¯ÊŒÔa ··BÈ∑,היא מֹואב מערי ּבצרה »∆∆«ƒ»¿»ְֳִֵֵָָָ

מח)ׁשּנאמר: ּולפי (ירמיה וגֹו'". ועלּֿבצרה "ועלֿקרּיֹות ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָ
עּמהם, ללקֹות עתידה לאדֹום, מל ְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶָָָׁשהעמידה

לד)ׁשּנאמר: ּבבצרה (ישעיה לה' זבח .""ּכי ְְֱִֶֶֶַַַָָ

(ãì):éðîézä õøàî íLç åézçz Cìîiå ááBé úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈¥¤¬¤©¥«¨¦«

(äì)äknä ããa-ïa ããä åézçz Cìîiå íLç úîiå©−̈¨ª¨®©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´¤§©À©©¤³
:úéåò Bøéò íLå áàBî äãNa ïéãî-úà¤¦§¨Æ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ÔÈ„ÓŒ˙‡ ‰kn‰∑ מדין ׁשּבא ««∆∆ƒ¿»ƒ¿≈»ְִֶָָ
מֹואב, את לעזר אדֹום מל והל למלחמה, מֹואב ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹעל

עם  זה מריבים ּומֹואב מדין ׁשהיּו למדים אנּו ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּומּכאן
יׂשראל  על להתקּׁשר ׁשלֹום עׂשּו ּבלעם  ּובימי .זה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

(åì):ä÷øNnî äìîN åézçz Cìîiå ããä úîiå©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ©§½̈©§−̈¦©§¥¨«

(æì)úBáçøî ìeàL åézçz Cìîiå äìîN úîiå©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ©§½̈¨−¥«§Ÿ¬
:øäpä©¨¨«

(çì):øBaëò-ïa ïðç ìòa åézçz Cìîiå ìeàL úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«

(èì)øãä åézçz Cìîiå øBaëò-ïa ïðç ìòa úîiå©»̈¨»©´©¨¨´¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½
ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå eòt Bøéò íLå§¥¬¦−¨®§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½

:áäæ éî úa©−¥¬¨¨«
i"yx£·‰Ê ÈÓ ˙a∑ לכלּום ּבעיניו חׁשּוב זהב ואין היה, עׁשיר זהב? .מהּו «≈»»ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ

˜¯dzלב  ÌeLÂ ¯BÚa ¯a ÚÏa ÌB„‡a CÏÓe¿«∆¡∆««¿¿«¿≈
:‰·‰cƒ¿»»

Á¯Êלג  ¯a ··BÈ È‰B˙BÁz CÏÓe ÚÏa ˙ÈÓeƒ»«¿«¿ƒ»«∆«
:‰¯ˆaÓƒ»¿»

Ú¯‡Ó‡לד  ÌLÁ È‰B˙BÁz CÏÓe ··BÈ ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒÀ»≈«¿»
:‡ÓB¯„»»

a„„לה  ¯a „„‰ È‰B˙BÁz CÏÓe ÌLÁ ˙ÈÓeƒÀ»¿«¿ƒ¬««¿«
ÌeLÂ ·‡BÓ„ ‡Ï˜Áa È‡È„Ó ˙È ÏÈË˜cƒ¿ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿»¿»¿

:˙ÈÂÚ dz¯«̃¿≈¬ƒ

ÏÓN‰לו  È‰B˙BÁz CÏÓe „„‰ ˙ÈÓeƒ¬»¿«¿ƒ«¿»
:‰˜¯NnÓƒ«¿≈»

Ïe‡Lלז  È‰B˙BÁz CÏÓe ‰ÏÓN ˙ÈÓeƒ«¿»¿«¿ƒ»
:˙¯t ÏÚ„ È·BÁ¯Ó≈¿≈¿«¿»

a¯לח  ÔÁ ÏÚa È‰B˙BÁz CÏÓe Ïe‡L ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒ««»»«
:¯BaÎÚ«¿

È‰B˙BÁzלט  CÏÓe ¯BaÎÚ ¯a ÔÁ ÏÚa ˙ÈÓeƒ««»»««¿¿«¿ƒ
d˙z‡ ÌeLÂ eÚt dz¯˜ ÌeLÂ ¯„‰¬«¿«¿≈»¿ƒ¿≈
:‡·‰c Û¯ˆÓ ˙a „¯ËÓ ˙a Ï‡·ËÈ‰Ó¿≈«¿≈««¿≈«¿»≈«¬»

epxetq

(`l).íéëìnä älàåEkxvdW ricFd §¥¤©§¨¦¦©¤ª§§
oi` ilAn mixkp miWp` Kilndl§©§¦£¨¦¨§¦¦§¦¥
micinrn oi`We ,Klnl iE`x mdipiA¥¥¤¨¦§Ÿ§¤¥©£¦¦

.Kln oA Kln¤¤¤¤¤

.Cìî Cìî éðôìdWn KlnIW mcw ¦§¥§¨¤¤Ÿ¤¤¦§ŸŸ¤
Fxn`M ,KxAzi l`d zevnA mdilr£¥¤§¦§©¨¥¦§¨©§¨§

"l`xUi ipA l` mEvie"(bi ,e zeny)lr , ©§©¥¤§¥¦§¨¥©
"cibpl LEve" KxC(l ,dk ` l`eny)mpn` . ¤¤§¦§§¨¦¨§¨

Eide eUr zEkln dlcg Kln KlOWM§¤¨©¤¤¨§¨©§¥¨§¨
"un`i m`ln m`lE" oiprM ,mitEN` Fl©¦§¦§©§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨

(bk ,dk lirl).al dxez



קלי glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i ycew zayl inei xeriy

(î)íúî÷îì íúçtLîì åNò éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈¦§«ŸŸ−̈
:úúé óelà äåìò óelà òðîz óelà íúîLa¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬§¥«

i"yx£ÂNÚ ÈÙel‡ ˙BÓL ‰l‡Â∑ ׁשם על ׁשּנקראּו ¿≈∆¿«≈≈»ְְִֵֶַ
מלכּות.מדינֹותיהם  מהם ּופסקה הדר ׁשּמת לאחר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּתֹולדֹותם,והר  ׁשמֹות הם למעלה, הּנזּכרים אׁשֹונים, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ

אּלּופי  וּיהיּו הדר, "וּימת הּימים': ּב'דברי מפרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכן
וגֹו' ּתמנע אּלּוף ."אדֹום ְְֱִַָ

(àî):ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelà©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ

(áî):øöáî óelà ïîéz óelà æð÷ óelà©¬§©²©¬¥−̈©¬¦§¨«

(âî)älà íøéò óelà ìûécâî óelà|íBãà éôelà ©¬©§¦¥−©´¦¨®¥´¤©¥´¡À
:íBãà éáà åNò àeä íúfçà õøàa íúáLîì§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«

i"yx£Ï‡Èc‚Ó∑:רֹומי היא «¿ƒ≈ִִ

סימן. קליט"ה פסוקים. קנ"ד וישלח פפפ פרשת חסלת

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏמ  ÂNÚ È·¯·¯ ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»««¿¿≈≈»¿«¿¬»¿
‡a¯ ÚÓ˙ ‡a¯ ÔB‰˙‰ÓLa ÔB‰È¯˙‡Ï¿«¿≈ƒ¿»»¿«»ƒ¿»«»

:˙˙È ‡a¯ ‰ÂÏÚ«¿»«»¿≈

ÔÈÙ:מא  ‡a¯ ‰Ï‡ ‡a¯ ‰Ó·ÈÏ‰‡ ‡a«̄»»√ƒ»»«»≈»«»ƒ…

Ó·ˆ¯:מב  ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ Ê˜ ‡a«̄»¿««»≈»«»ƒ¿»

¯·¯·Èמג  ÔÈl‡ Ì¯ÈÚ ‡a¯ Ï‡Èc‚Ó ‡a«̄»«¿ƒ≈«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
‡e‰ ÔB‰zÒÁ‡ ‡Ú¯‡a ÔB‰·˙BÓÏ ÌB„‡¡¿¿»¿¿«¿»«¬«¿¿

Ù Ù Ù :È‡ÓB„‡c ÔB‰e·‡ ÂNÚ≈»¬∆¡»≈

ãôø ¯ áôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

epxetq

(n)îì ..åNò éôelà úBîL älàå.íúîLa íúî÷.mnFwn mW lr wx ,mnWA `xTdl miaEWg Eid `NW`n dxez §¥¤§©¥¥¨¦§ŸŸ¨¦§Ÿ¨¤Ÿ¨£¦§¦¨¥¦§¨©©¥§¨

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמ"ש בענין מצבו הפרטי ומחשבתו ע"ד להתיישב באחת הארצות בחו"ל, הנה בטח ידוע 

לו השקפתי בזה על יסוד מה שראיתי אנ"ש בעלי צורה ומקצוע, שהעתיקו לארצוה"ב קנדה או לדרום 

אמריקה, ההעתקה הביאה לטשטוש צורתם ח"ו וכפי שמתאר הסיכויים שיש לו במקומות אחרים, 

חוששני במאד מאד, שאין בטחה שבהעתקה זו יהיו תוצאות טובות יותר, - מובן שאין זה ענין של 

החלטה גמורה אלא רק השקפה על יסוד הנסיון וכו'.

חבל במאד מאד שכיון שבמחשבתו )וכנראה גם רצונו( משוטט הוא בכל הארצות לבד מקומו 

עתה, הרי כפי פתגם הבעש"ט במקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא, הרי עכ"פ פועל זה עקירת שימת 

לב המתאימה מהענינים דמקומו עתה, ובמילא ה"ז מביא העדר תועלת להענינים ולבריאותו, וחוששני 

שגם של זוגתו תחי', כי אי אפשר שפיזור הנפש לא יפעול על הבריאות שלו ועל בריאות הקרובים, ואין 

רצוני להאריך בזה שלא ירצה לפרש דברי כענין של מוסר ח"ו ורק מנסה הנני לתקן הענין אם אפשרי 

הדבר.

בברכת הצלחה ובריאות הנכונה לו ולזוגתו שיחיו, שיבשר טוב בקרוב.

נ"ב: מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה עתה ובטח יזכה בו את הרבים.



קלב

יום ראשון - ח' כסלו
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום רביעי - י"א כסלו
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שני - ט' כסלו
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום חמישי - י"ב כסלו
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שלישי - י' כסלו
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום שישי - י"ג כסלו
מפרק סט

עד סוף פרק עא

שבת קודש - י"ד כסלו
פרק כ, מפרק עב עד סוף פרק עו

לשבוע פרשת וישלח  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 
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.41:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אחרי פרשה התורה" ב"אור שם הביאור תמצית ואילך". תקמ"ט אחרי אוה"ת עיין - לקמן "בהבא
המשכה, של אחת ובחינה למעלה, מלמטה העלאה, של בחינות שתי בחינות, שלש ישנן צדק": ה"צמח הרבי של ואילך) תקמט (עמוד
(תקו"ז  כמאמר הכלים, לגבי "שממה" של ענין  היא זו עליה מהכלים, המסתלקים האורות  של והסתלקות עליה ישנה למטה: מלמעלה
כגוף  הכלי נשאר מהכלי, מסתלק שהאור שבשעה נשמתא", בלא כגופא שמהן כולהו אשתארו מנייהו תסתלק אנת "וכד בהקדמה)
העולמות  בעליית שהדבר כפי דרך על העליונים, לאורות העולים הכלים של העליה - למעלה מלמטה העלאה של שני ענין נשמה. בלא
מלמעלה  המשכה - שלישי ענין וישנו העליונים. האורות אל בעליה אז הכלים שכן העולמות, עליית היא שאז הכפורים, ויום בשבת
כיוון  התורה": ב"אור שם שואל והוא דוקא. מעשיות מצוות ידי על נעשה שהדבר כפי בעולם, למטה עליונים אורות להמשיך למטה,
גופו, לגבי האדם של ונשמה רוח שנפש אחרון" ב"קונטרס אומר הוא והרי הכלים, לגבי שממה של ענין חסרון, היא האורות שעליית
מהכלים  האורות העלאת לפעול מ"ן העלאת שהן האדם של ויראה אהבה ידי שעל הרי ויראה, אהבה גם וכן כלי, לגבי אור של ענין הן

ומסב  והמצוות? התורה לכל "עמוד" היא אהבה הרי - כך לומר יכולים כיצד חסֿושלום; חסרון זה למרות הרי התורה": ב"אור שם יר
בשעת  אדם למשל: יותר. עליונים אורות אחרֿכך נמשכים העלאה ידי על אך האורות, של העלאה היא זו שכן חסרון, זה זמני שבאופן
יותר  שכל להבין יכול שהוא ומחודש, מרוענן שכלו נעשה זה ידי על אך שלו, והשכל המוחין של והסתלקות העלאה זה הרי שינתו,
נמשך  זה ידי שעל ושינה, דורמיטא של ענין דז"א", "דורמיטא של הענין השנה, שבראש העלאה ועלֿדרךֿזה שינתו. לפני מאשר טוב
המשכה  ידה על נמשך מעשית, מצוה שהיא שופר תקיעת של הענין ידי על דוקא זה אך עליון. אור - והתפילות שופר תקיעת ידי על -
נמשך  המצוות, וקיום העבודה ישנם האהבה אחרי כאשר האהבה, בענין הדבר כך זה. לפני שהיתה ההעלאה בגלל יותר וגדולה עליונה
וזאת  למטה, אלקות להמשיך המשכה, של ענין היא האמיתית הכוונה תכלית אך, עליון. אור - האהבה של האורות עליית ידי על אז,
ה'", לפני "בקרבתם ואביהו בנדב שהיה כפי הנפש" "כלות בין ההבדל התורה" ב"אור שם מסביר הוא בכך מעשיות. מצוות ידי על
כפי  ומצוות, מתורה למעלה היא נפש מסירת זה ולעומת - העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני לחטא , ונחשבה הנפש, כלות שהיתה
יזכה  לא מסויים ענין שבגלל לו, אמר מכן ולאחר בפועל, נפש מסירת של לענין שיזכה יוסף" ל"בית אמר שה"מגיד" רואים שאנו
שה"בית  לפני היה שזה פעם אמר והרבי שם), התורה" ב"אור הלשון הוא (כך מגירסא" פומי' פסיק "לא היה הרי יוסף" וה"בית לכך.
ההבדל  הרי זה. מכל למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל - הבאים  הדורות לכל ישראל כלל את וזיכה ערוך' ה'שולחן את חיבר יוסף"
התורה  קיום של עבודה שום אין מכן ולאחר הנשמה, של כלותה שזאת כיוון הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל"מסירת הנפש" "כלות בין
ואילו  בעולם. אלקות להמשיך המשכה, הרי הוא העליון הרצון שכן האמיתית, הכוונה לפי זה אין הרי "שוב", בלי "רצוא" ומצוות,
למטה  המשכות הממשיך מעשה של ענין היא הגוף ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגוף, מסירת גם הרי ישנה שבה נפש במסירת
העלאה  היא שבזה שההעלאה וכיוון נפש. מסירת של ענין בהם שנדרש ובענינים בזמנים העליונה האמיתית הכוונה לפי זה הרי -
ומצוות. תורה של שונים בענינים שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי - הוא ברוך להקדוש ישותו כל את מוסר שהוא כללית,

.42:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בכלים כו' דבי"ע וכלים נשמה רוח בנפש  וכן וצ"ל: כאן חסר דלכאורה  דקו"א בכת"י לחפש "יש
כבהנדפס". הוא באוה"ת גם אבל בחי'. דבי"ע
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'åë õøàä àùãú 'ä øáã àåäù õøàáù çîåöä çë
'éøøåòî äëë åùøùì ï"î úàìòä é"ò 'åë éøô õò
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קלה elqk 'i iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י' שלישי יום
,gpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò êà,316 'nr cr.úå÷ìà

óìwä íéøøBòî,oilitzd ly -âBøúàäå,mipind 'cn -ãò §§¦©§¨§¨¤§©
,úBìònä íeø,zebixcnde -éðôlL "â"ñ" íL àeäL- ©©£¤¥¤¦§¥

În dlrnle,äøéáMä,milkd zxiay ly -àeäL"b"q" my - ©§¦¨¤
`ed,"ïBîã÷ íãà"aL úBøBà úeîöòå úeäî`edy - ¨§©§¤§¨¨©§

,oey`xd sevxtd
,dnecwd daygnd
ly ,dpey`xd daygnd
xcq lk llekd ,"seq oi`"
sevxtae ,zelylzydd
zednd opyi df
sevxtd ly 'zenvr'de
ixd ;cala dx`d df oi`e
zednn `ed "b"q" myy
ly zexe`d 'zenvr'e

,"w"`"äøàä àìå§Ÿ¤¨¨
"ä"î" íL Bîk àîìòa§©§¨§¥©

L`a -.Bçönnly - ¤¦¦§
,bexz` zevn e` oilitz zevn meiwa `ed xen`d lk ."w"`"

,dyrna oze` miniiwnykïäéúBëìä ïeiòå ãenìa ïëå- §¥§¦§¦¦§¥¤
,bexz` zevn lye oilitz zevn ly zeklddúðéça øøBòî§¥§¦©

ïétðà-øéòæ'ã íéìëc úBøéôñ øNòaL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤§¤¤§¦§¥¦¦§¥©§¦
úòc-äðéa-äîëç úðéça ïk-íb úBìònä íeø ãòå ,'àá÷eðå§§¨§©©©£©¥§¦©¨§¨¦¨©©

aLmy -Cøc àöBiä ,"ïBîã÷ íãà" úéîéðôc "â"ñ" ¤§¦§¦¦¨¨©§©¥¤¤
.'eë "íéðéò"äoipr od ,di`xd oipr enk "mipir" ,"w"`" ly - ¨¥©¦

ÎlkÎlr .zeipevig ly oipr `edy gvnd enk `ly ,zeinipt ly
xaca devn dyer `edy dn ,zeevnd dyrn oipry ixd ,mipt
dlrnly "b"q" mya cr yxeya c`n deab xxern ,inyb
mixxern zeevnd ly zekldd cenila mb oke ,milkd zxiayn
zece` micnelyk oky ,c`n dpeilrd dbixcnd ly zeinipta
cvik ,j` ;"ynn lreta miiw eli`k eilr dlrn" ixd devnd
jkay ,dyrzÎ`l xeqi` ly zekldd ihxt micnelyk xacd
mpi`y mixaca cgeinae ,"miiw eli`k" ly oiprd jiiy `l ixd

`l"a `edy itk oiprd elit` jiiy `l mday ,llk migiky
aeig oipr da yi dpnn zerpniddy zeidl lekiy "dyrz- i

dyr eli`k" xky el mipzep "dxiar xar `le ayi" oky
"devn46mpi`y dl` mixaca jiiy `l df iaeig oipr mb -

z`f lkae ,llk migiky
yiy ,mixne` ep`
zekldd cenila zeaxdl
xcq cenila xy`n xzei
`iand zelylzydd
xiaqi ?d`xile dad`l
oipr yiy ,oldl owfd epax
deezynd dxezd cenila
mbe "dyrÎzeevn"a mb
,"dyrzÎ`l zeevn"a
mb ,cala oiprd cenily
icil `iadl leki epi`yk
Îdevn meiw ly dyrn
dkldd cenil z`f lkae - dyrzÎ`ln xnyidl e` dyr
cenild iciÎlry dn ,xzeia dpeilrd dlrnd ea yi envr
ihxt lk ,oky ,(dpeilr) "d`lir dnkg"l xyewn mc`d dyrp
Îjexa liv`nd ly "d`lir dnkg"n zekynd md zekldd

:owfd epax oeylae .`edìéòì økæpä ìëådevnd dyrny - §¨©¦§¨§¥
mya cr dlrn dlrnl mixxern ,devnd ly dkldd cenil e`

,dxiayd iptly "b"q"ãenìa àì ìáà ,äNò-úBöîa àeä§¦§£¥£¨Ÿ§¦
àìãa èøôáe ,äøBàëì äNòú-àì éøeqà úBëìä éèøt§¨¥¦§¦¥Ÿ©£¤¦§¨¦§¨¦§¨

ììk éçéëLllk migiky mpi`y dyrzÎ`l ipic ihxta - §¦¥§¨
`le ayi" ly oiprd my jiiy `l mb `lina ixd ,dyrna eidiy
zerpniddy ,"devn dyr eli`k xky el mipzep dxiar xar

,iaeig oipr da didi dnvréàäëe ìebt úBëìä éèøt Bîk§§¨¥¦§¦§©
.àðåbyi ,`eti` ,recn ,llk migiky mpi`y ,dnecke - ©§¨

zekld cenila mb zeaxdlel`xcq cenila xy`n xzei
?d`xie dad`l `iand zelylzydd

ìka äåMä úàæ ãBò Cà47,cenila deeyd xac cer epyi - ©Ÿ©¨¨©Ÿ
,dyrzÎ`l zeevn ly mbe dyrÎzeevn ly mb ,zekldd lk

opi`y el`k mb llek
,llk zegikyìk ék¦¨
eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦

,dad`eìL íéiìëN¦§¦¦¤
úBðéça ïä ¯ íéëàìnä©©§¨¦¥§¦
ïäå ,Léì ïéàî íéàøáð¦§¨¦¥©¦§¥§¥

,äiNò-äøéöé-äàéøác çeø Lôð úBðéçaly oipr `l - §¦¤¤©¦§¦¨§¦¨£¦¨
wiicn `edy dn .`xap ody "gex ytp" m`Îik ,zewl`e "dnyp"

ly d`xie dad`d xnelmik`lnmb xnel epevxay zexnl ,
zekldd cenill zeezyn opi`y ,zenyp ly d`xie dad`d lr
dad`ay iptn df ixd -
(`) ,zenyp ly d`xie
opi` onvr zenypd
itk m`Îik ,ynn mi`xap
ly oipra `a zewl`y
dad`a (a)e ,dnype `xap
dad`a okÎoi`yÎdn ,devn ly oipr ixd epyi zenyp ly d`xie
xzei ybcen my ixd ,devn ly oipr opi`y mik`ln ly d`xie
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

â"ñ íù àåäù úåìòîä íåø ãò âåøúàäå óì÷ä
÷"àáù úåøåà úåîöòå úåäî àåäù äøéáùä éðôìù
ãåîéìá ïëå åçöîîù ä"î íù åîë àîìòá äøàä àìå
ï"åæã íéìëã ñ"òáù ã"áç 'éçá øøåòî ïäéúåëìä ïåéòå
úéîéðôã â"ñáù ã"áç 'éçá ë"â úåìòîä íåø ãòå
ò"îá àåä ì"ðä ìëå 'åë íéðéòä êøã àöåéä ÷"à
äøåàëì ú"ì éøåñéà úåëìä éèøô ãåîéìá àì ìáà
ìåâéô úåëìä éèøô åîë ììë éçéëù àìãá èøôáå

.â"äëå

åîéçøå åìéçã ìë éë ìëá äåùä úàæ ãåò êà
ùéì ïéàî íéàøáð 'éçá ïä íéëàìîä ìù íééìëù
ïä úåëìää éèøô ìáà .ò"éáã çåø ùôð 'éçá ïäå
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elqkקלו 'i iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mby `ian dfe ,cala `xap ly oipr od d`xie dad` ji`
,zenypamvrj` ,`xap ly oipr `ed d`xie dad` ly oiprd

,zewl` ly oipr md zekldd ihxtúBëìää éèøt ìáà- £¨§¨¥©£¨
,zeevnd zekld ly mipeyd mipiprdäîëç úBëLîä ïä¥©§¨¨§¨

äàlò,dpeilr - ¦¨¨
àeä-Ceøa ìéöànäã§©©£¦¨

,úeiîLâa úLaìîä- ©§ª¤¤§©§¦
dpc mda miinyb mipipra
silgnd" enk ,dkldd
,dnecke "xenga dxt

,Bæ äLaìäådn - §©§¨¨
"d`lir dnkg"y
zyaeln (dpeilr)
ly miinyb mipipra

,zeklddúLaìäk dðéà¥¨§©§¨©
eìéçãa äàlò äîëç̈§¨¦¨¨¦§¦

eîéçøed`xia - §¦
dad`ae,íéiìëN- ¦§¦¦

ixd `xapy dn lkay
,"d`lir dnkg"n dpyi
dnkga mlek" ixdy
dad`a cgeinae ,"ziyr

n ze`a ody dn oiprd ixd epyi miilky d`xiaelky
nednkgeli`e ,"d`lir dnkg" `ed dnkgd ipipr lk yxeye ,

,zxg` `id dyaldd myízäc"d`lir dnkg"a ,my - §©¨
,miilky d`xiae dad`a zyaelndíéìòî àeä Leálä©§©§¦

,éøîâì øézñîe,"d`lir dnkg"d lr -íìòäå øzñäk ©§¦§©§¥§¤§¥§¤§¥
úééøîçä õøàä,ixnbl dnilrne dxizqnd -äîëç éaâì ¨¨¤©¨§¦¦§©¥¨§¨

áeúkL Bîk ,da úLaìîä äàlò48äîëça ílk" : ¦¨¨©§ª¤¤¨§¤¨ª¨§¨§¨
,"úéNòdnkg"y ixd ,"dnkg"a eedzp mi`xapd lky - ¨¦¨

ux`dy `l` ,zixnegde zinybd ux`a mb zyaeln "d`lir
jk ,da zyaelnd "d`lir dnkg"d lr ixnbl dxizqne dqkn
,"d`lir dnkg" lr zeilkyd d`xide dad`d zeqkn mb
úeìéöàc úeëìîc íéìëc úeiðBöéçc úeéðBöéç eðééäå§©§¦¦§¦¦§¥¦§©§©£¦

àéäL ,äiNòaLzeipevigd mr "zeliv`c zekln" - ¤©£¦¨¤¦
,dly milkd ly zeipevigcLôð çeøa éøîâì úøzñî§ª¤¤§©§¥§©¤¤

,äiNòczeipevigd elit` ,dnvrlyk "zeliv`c zekln" - ©£¦¨
dfe ,zewl`e dnyp ly oipr od ,dly milkd ly zeipevigc

ly oipr ody gex ytpa ixnbl xzqen`xapdnkg" enk dfy ,
zexitqd zellkzd xcql m`zda ,zellkzda `idy ,"d`lir
,"zeliv`c zekln"a zellkzda d`a "d`lir dnkg"y
oday ,dizexitq xyre "diyr"a dxi`n "zeliv`c zekln"e
ux`a mlrpe xzqen df lk ixd ,"dnkg"d oipr ixd yi

,zixnegd,Lôð çeøa éøîâì úøzñî àéä äàéøáa ïëå- §¥¦§¦¨¦§ª¤¤§©§¥§©¤¤
,"d`ixa" lyíäLod ,"d`ixa" ly ytpe gex -úBðéça ¤¥§¦

íéàøáðmieedznd -,àøápäî àøBaä íìòäå øzñäa- ¦§¨¦§¤§¥§¤§¥©¥¥©¦§¨

xzqdde mlrdd df ixd ,`xapdn xzzqne mlrzn `xeady
d`xiae dad`a zxzqen "d`lir dnkg"y dnmiilky
.dbydd mler ,"d`ixa"d mlera oyxyy

ïäa äøéàî äîëçä úøàä éøä ,úBëìää ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©£¨£¥¤¨©©¨§¨§¦¨¨¤
,éelâaopi` od - §¦

zx`d lr zenilrn
,oday "dnkg"dLeáìe§

äiNòäixd zeklddy - ¨£¦¨
mler ly mipipra e`a
yeal odilr yie dfd
j` ,"diyr"d mlern

,"diyr" ly yealdàeä
,ãáì øáòî Cøcwx od - ¤¤©£¨§©

yeal jxc zexaer
df oi` j` ,"diyr"d
"diyr"d yealy xne`
itk ,ozedna iepiy lret
ly jxca xacdy
yialndy ,zeyalzd
zeidl yaelnd lr lret
.yialnd ly zednd enk
ãñçL ,'áBè íBé'a Bîk§§¤¤¤
äfä íìBò äiçî äàéøác ãñça éøîâì Laìîä úeìéöàc©£¦©§ª¨§©§¥§¤¤¦§¦¨§©¤¨©¤

éîLbä- z`fe -àø÷pä ,äiNòå äøéöéc ãñç øáòî éãé-ìò ©©§¦©§¥©£©¤¤¦¦¨©£¦¨©¦§¨
úeLaìúä ïk-íb49,cqga yalzn "d`ixa"c cqgy - ©¥¦§©§

,ynn zeyalzd ef oi`y zexnl ,"diyr"c cqgae "dxivi"c
.äfä íìBò úeiîLâa ìòBt äéä àì ,ïë àì íàLiaxd - ¤¦Ÿ¥Ÿ¨¨¥§©§¦¨©¤

"oirne" qxhpewa xiaqn ,ocrÎeznyp a"yxd50epax oeyl weic
ynn zeinyb ly dlert didzy icky `id dpeekdy ,o`k owfd
"yi" `xwpd "d`ixa"d mler ly "yi"d witqn `l ,dfd mlera
xe`yk s`e ,(ipgex oiicr df "dxivi" iabl j`) "zeliv`" iabl
"dxivi" ly zexitqd "xarn jxc" xeari "d`ixa"c cqgd

drtyd oiicr didz `l - "diyr"ezinybjixv df `l` ,ynn
iciÎlr zeidlzeyalzd"dxivi" ly miyealae milka

cqgd ly iwl`d xe`d lr xzei daexn dcna mixizqnd
xg`le ,ze`ivn ly dpigaa dfÎiciÎlr dyrp `ede ,oeilrd

mixizqnd "diyr" ly miyealae milka yalzn `ed okncer
xzeixzei dyrp df xe`e ,"dxivi" ly miyealde milkd xy`n

.dfd mler ly zinyb drtyda `eal egekae ,"yi" ly dpigaa
oipr lr had ilany ,aehÎmeia xacdy myk ,miptÎlkÎlr

xe`d aygp ,"diyr"e "dxivi"a zeyalzddaehÎmeia xi`nd
zeyalzddy ,zeklda mb jk ,"d`ixa"c cqg ly xe`k
ly dx`d zx`yp `ide "xarn" ly ote`a wx `id zeklda

,"d`lir dnkg"øézñî éàcå äfä íìBò úeiîLbL óàå§©¤©§¦¨©¤©©©§¦
elôà éøîâìlr -,äiNòc ãñçädxizqn `idy i`ceae - §©§¥£¦©¤¤©£¦¨

eizece` inybd xacdy ,xnelk ,"d`lir dnkg"d zx`d lr
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ïåøçà ñøèðå÷
úåéîùâá úùáåìîä ä"á ìéöàîäã ò"ç úåëùîä
íúäã íééìëù ø"åãá ò"ç úùáìäë äðéà åæ äùáìäå
íìòäå øúñäë éøîâì øéúñîå íéìòî àåä ùåáìä
ù"îë äá úùáåìîä ò"ç éáâì úééøîåçä õøàä
íéìëã úåéðåöéçã úåéðåöéç åðééäå úéùò äîëçá íìåë
çåøá éøîâì úøúåñî àéäù äéùòáù 'éöàã 'ìîã
çåøá éøîâì úøúåñî àéä äàéøáá ïëå äéùòã ùôð
àøåáä íìòäå øúñäá íéàøáð 'éçá íäù ùôð

.àøáðäîäøéàî äîëçä úøàä éøä úåëìää ë"àùî
åîë ãáì øáòî êøã àåä 'éùòä ùåáìå éåìéâá ïäá
äàéøáã ãñçá éøîâì ùáåìîä 'éöàã ãñçù áåè íåéá
'÷ðä 'éùòå 'éöéã ãñç øáòî é"ò éîùâä æ"äåò äéçî
æ"äåò úåéîùâá ìòåô 'éä àì ë"ìàù úåùáìúä ë"â
ãñçä åìéôà éøîâì øéúñî éàãå æ"äåò úåéîùâù óàå
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קלז elqk 'i iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

miinybd xengde dxtd lynl ,oldl xikfiy itk ,dxezd dpc
dxtd ixd ,"xenga dxt silgnd" ly dkldd dpc mzece`
oicl mi`ad xengd lrae dxtd lra ly) miinybd xengde
lr i`cea mixizqn ("xenga dxt silgn" ly oipr oiba dxez

,"diyr"c cqg ly oipr
äëìää íB÷î-ìkî¦¨¨©£¨¨
úeiîLb dðéà dîöò©§¨¥¨©§¦

àéäL ,Lnîdkldd - ©¨¤¦
,wqtdeïBöø úðéça§¦©¨

äàlò äîëçî CLîpä©¦§¨¥¨§¨¦¨¨
,øéîçäì Bà ì÷äì- §¨¥§©£¦

ly eznkg zaiign jky
didiy `edÎjexaÎyecwd
dkldd wqte jxazi epevx

,xingdl e` lwdlL ÷ø©¤
oevxd -øéàîe ãøBi¥¥¦

,úeiîLâa éelb úðéçáa¦§¦©¦§©§¦
`hazn oeilrd oevxd -
,inyb oipra zelbzda
íB÷nî íéãøBiä íéîk§©¦©§¦¦¨

,'eë dBábmi`vnp deabd mewna dlgza eidy mind mze`y - ¨©
,jenpd mewna dzrúøaãî BaL Bîöò éîLbä øácäå§©¨¨©©§¦©§¤§©¤¤

Bîk ,éøîâì øézñî àeä úîàa ,äëìääly dkldd - ©£¨¨¤¡¤©§¦§©§¥§
éìçnä""øBîça äøt ó51ïëå ,ly dkldd -Bà ìebtä øNa ©©£¦¨¨©£§¥§©©¦

.øLëå ìebt àìinybd xyade miinybd xengde dxtdy - Ÿ¦§¨¥
lr ixnbl zn`a mixizqn - `l e` lebit `ed m` mipc eizece`
envr inybd xacdy xne` epiaxy dn ."d`lir dnkg"d zx`d
,epw) lirly zexnl - ixnbl i`cea xizqn ,dkldd dpc ezece`

` (abexz`d zfig`ay zeevn iabl xninybd,devn ly
,devn iably iptn ,df ixd - "zeliv`"c zewl`d zedn miqtez
zeinyb oi` okl ,devnd on wlg `ed inybd bexz`d ixd
iabl o`k eli`e ,zewl`a ixnbl lha df `l` ,dxizqn bexz`d
ly wlg mpi` inybd xengd e` zinybd dxtd ixd dkldd
dyalzd ea inybd lkyd j` ,mixizqn md okl ,dkldd

dklddy ,dkldd on wlg `edy oeeik ,dkldddyalzd
inyb lkyadf.xizqn epi` ok` -dîöòa äëìää ÷ø- ©©£¨¨§©§¨

wqtd,äìâpä íòhä íò,jke jk `ed wqtd recn -àéä ¦©©©©¦§¤¦
äàéøác úeëìî úðéçaî,`xnbd ly mrhde lkyd wlg - ¦§¦©©§¦§¦¨

äøéöéå,dpynd ly dkldd wqt wlg -,äîLð úðéçác ¦¦¨¦§¦©§¨¨
-äøéöé-äàéøác çeø Lôð äeäîe äiçîä ,úe÷ìà àeäL¤¡Ÿ©§©¤§©¤¤¤©¦§¦¨§¦¨

,äiNò,`xap ly oipr od gexÎytpy -eîéçøe eìéçc ïäL- £¦¨¤¥§¦§¦
,dad`e d`xiúòc-äðéa-äîëçå úBîLpäå íéëàìnä ìL¤©©§¨¦§©§¨§¨§¨¦¨©©

,íälLdad`l ze`iand 'd zelcba zeppeazdde dbydd - ¤¨¤
zeig lawne deedzn df lk .d`xile.Léì ïéàîlky itk - ¥©¦§¥

,"yi"l "oi`"n deedzn `xapïëìåd`ad "dnkg"n dx`dd - §¨¥
itk dxez ly oiprd `idy ,"dxivi"e "d`ixa"c zekln iciÎlr
enk ,mlera dhnl d`a `idy iptl "dxivi"e "d`ixa"a `idy

,jenpl deab mewnn micxeid mindíðBàîö äåøî àéäly - ¦©§¨¦§¨
"dxivi"e "d`ixa"d mleray zenypde mik`lndäãøiL íã÷Ÿ¤¤¨§¨

íéãøBiä íénk ,äfä íìBòìjenpl deab mewnn -'eë52íâå . ¨¨©¤©©¦©§¦§©
L øçà,"d`lir dnkg"n dx`dd -àéä ,äiNòì äãøi ©©¤¨§¨©£¦¨¦

úðéçaî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦©
úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©

úðéçác elôà ,äiNòc©£¦¨£¦¦§¦©
.úe÷ìà àéäL äîLð- §¨¨¤¦¡Ÿ

ly zewl` df ,oky
dx`dd eli`e ,"diyr"
"d`lir dnkg" ly
zewl`d `id zeklday
epcnl ."zeliv`" ly
zeklnay ,lirl
ly "dxivi"e "d`ixa"c
zedn zyaeln ,dnyp
,"zeliv`c d`lir dnkg"
zekln" ly dnypd xe`e
epi` "dxivie d`ixac
dnkg"d xe` lr milrn
Îxeaic xn`na xiaqn r"p a"yx iaxdy itk) oky ,day "d`lir

f"qxz "'d xn` dk" ligznd53m` lcad miiw zeyalzda (
d enk `idy dbixcna `id zeyalzddzedndbixcnd ly

`idy e` - da zyalzn `idy xzei dpeilrdzxg` zedn
yalzn iwl`d xe`dy drya ,xnelk .dpeilrd dbixcndn

y dbixcnadppi`iwl`d xe`d xzzqne mlrzn ,zewl`
d mby drya eli`e ,ef zeyalzdayialn`l`) zewl` `ed

znlrzn dpeilrd dbixcnd oi` - (xzei dphw dbixcna
dxi`n - dpeilrd dbixcnd ly ynn zednd `l` ,zxzzqne
ly dnypd xe` zeyalzd oia yxtdd edf .dpezgzd dbixcna

`edy diyrÎdxiviÎd`ixazewl`ÎdpiaÎdnkg) zepey`x 'ba
mdy (diyrÎdxiviÎd`ixa) "r"ia" ly (zrcmi`xapxe`y ,

`xeay xzqdde mlrdd enk mdn xzqde mlrda `ed dnypd
dxi`n `ly ,xnelk ,`xapn xzzqne mlrznzednxe`

m`Îik ,dnypdeze`ivndnkg" zpiga zeyalzd oial - cala
ay "r"ia"c dnypd xe`a (dpeilr) "d`lirzekldoeeiky ,

mb ixd `ed dnypd xe`yzewl`dxi`n okl ,zedndnkg"
xzzqn epi` dnypd xe`e ,dnypd xe`a ieliba ynn "d`lir

xi`ny dny zexnl ,okle .mlrzneielibazekexrd zeklda
,"dxivie d`ixac zekln" ly dnypd xe` zpiga `ed ,epiptl
d`ixac zekln" ly dnypd xe`a) ea zyaeln okÎitÎlrÎs`

("dxiviezednzxzzqn dpi`y ,"zeliv`c d`lir dnkg"
iabl ynn ieliba xi`n "zeliv`"d xe`y ,xnelk .znlrzne
`ly zexnl ixd ,micnel ep`y zeklda okle ,dnypd xe`
df oi` okÎitÎlrÎs` ,"d`lir dnkg" zpiga ynn ieliba dxi`n

ay ,cala herin zpigaa m`Îik ,xzqde mlrd zpigaadzlki
.ynn ielib ly dpigal `eal
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ïåøçà ñøèðå÷
àéäù ùîî úåéîùâ äðéà äîöò äëìää î"î äéùòã
ãøåéù ÷ø øéîçäì åà ì÷äì ò"çî êùîðä ïåöø 'éçá
íå÷îî íéãøåéä íéîë úåéîùâá éåìéâ 'éçáá øéàîå
äëìää úøáãî åáù åîöò éîùâä øáãäå 'åë äåáâ

éìçîä åîë éøîâì øéúñî àåä úîàáøåîçá äøô ó
äëìää ÷ø øùëå ìåâéô àì åà ìåâéôä øùá ïëå
äàéøáã úåëìî 'éçáî àéä äìâðä íòèä íò äîöòá
ùôð äåäîå äéçîä úå÷ìà àåäù äîùð 'éçáã 'éöéå
úåîùðäå íéëàìîä ìù åîéçøå åìéçã ïäù ò"éáã çåø
íãå÷ íðåàîö äåøî àéä ïëìå ùéì ïéàî íäìù ã"áçå
äãøéù øçà íâå 'åë íéãøåéä íéîë æ"äåòì äãøéù
'éôà 'éùòã ã"áç 'éçáî äìòî äìòîì àéä 'éùòì

úå÷ìà àéäù äîùð 'éçáã
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elqkקלח a"iÎ`"i 'dÎ'c mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"א רביעי יום
יום ד 'ֿ ה 'י "א ֿ י "ב כסלו  ,316 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ã"áçã íåùî íòèäå,316 'nr cr.àøîâå

כסלו  י"ב חמישי יום
,316 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øòùå) ç"òá ù"îå,hpw 'nr cr:ì"ãå

,íòhäådcxi "d`lir dnkg" zx`dy ixg` mb recn - §©©©
zpiga ly "diyrc c"ag"n mb dlrnl oiicr `id ,"diyr"a

- ?dnypdäîLð úðéçác äiNòc úòc-äðéa-äîëçc íeMî¦§¨§¨¦¨©©©£¦¨¦§¦©§¨¨
çeø Lôðc úòc-äðéa-äîëçc úeiçä øB÷î àeä§©©§¨§¨¦¨©©§¤¤©

,ïäéúBãìBúåytp ly - §§¥¤
,gexïéàî ïúeeäúäå§¦§©¨¥©¦

ãò ,ïäéúBãìBz íò Léì§¥¦§¥¤©
õøàä àéä ,äiNòä óBñ¨£¦¨¦¨¨¤

.dàáö ìëå,ixd - §¨§¨¨
ly "diyrc c"ag"y
xewn `id ,dnypd

mi`xapl.-äîëç ìáà£¨¨§¨
úBëìäc úòc-äðéa¦¨©©©£¨
úeëìîaL ïäéîòèa§©£¥¤¤§©§

,äøéöéå äàéøác- ¦§¦¨¦¦¨
ly dbixcnde mewnd
my - odinrhe zekldd

oi`"c"ag"el`xewn
- m`Îik ,mi`xaplïéðò¦§©

äîëçä,oday -àéä ©¨§¨¦
éôeöøt ïewúa§¦©§¥

ïäaL ,úeìéöàä- ¨£¦¤¨¤
,"zeliv`" ly mitevxta
éîòè ìk ïééeìz§¦¨©£¥
äNò-úBöî ,úBönä©¦§¦§£¥

,íéãñç 'äa,"zeliv`c `"f" ly -'äa äNòú-àì úBöîe §£¨¦¦§Ÿ©£¤§
.úBøeáb,"zeliv`c `"f" ly -éëä íeMîe,okle -,éîð- §¦¨¥¨¥

mb,íéàøápa Laìúäì eãøiLkmvray ,zekldd inrhyk - §¤¨§§¦§©¥©¦§¨¦
zekld ly minrh zeidl ecxi - "zeliv`" ly mitevxtd md

,mi`xapläøéöéå äàéøác úeëìîa ïääîLð úðéçác ¥§©§¦§¦¨¦¦¨¦§¦©§¨¨
,à÷åc,zewl` `id dnypy -àeäL`id dnypd -íéìkî ©§¨¤¦¥¦

,úeìéöàcdnyp miyrp "zeliv`c o"ef" ly milkd 'l - ©£¦
,"r"ia"l.çeø Lôð úðéçáa àìåzpigaa eyalzd `l ode - §Ÿ¦§¦©¤¤©

."`xap" ody ytpe gexäàéøác úòc-äðéa-äîëçc óàå§©§¨§¨¦¨©©¦§¦¨
úðéça ìò ïúìòî ãàî ääábL ,äîLð úðéçác äøéöé§¦¨¦§¦©§¨¨¤¨§¨§Ÿ©£¨¨©§¦©

,äîLðc äøéöé äàéøác úeëìîef ,oky -c"agzepeilrd , ©§¦§¦¨§¦¨¦§¨¨

efe ,df mler zexitqazekln,df mler zexitqa dpezgzd ,
ïë-ét-ìò-óàå,"dxivi d`ixac c"ag" --äîëçì øB÷î ïä §©©¦¥¥¨§¨§¨

äøéöé äàéøác úòc-äðéaïäL çeø Lôð úBðéça ìL ¦¨©©¦§¦¨§¦¨¤§¦¤¤©¤¥
íéëàìnäxyt` i`y ,lirl ep` mixne` ,`eti` ,cvik - ©©§¨¦

"lzekln"dxivi d`ixac
xewn zeidl ,dnypc
drya - mi`xapl

"yc"ag"dxivi d`ixac
dlrnl `idy ,dnypc
xewn `id ,dpnn dlrn

?mi`xapläL÷ àìŸ¨¤
,éãéî,llk dyw `l - ¦¦

íéëàìnä úîàác§¤¡¤©©§¨¦
úBîLpäåmieedznd - §©§¨

,"dxivi d`ixac c"ag"n
ätéhî àlà ïðéà¥¨¤¨¦¦¨
-äðéa-äîëçî úëLîpä©¦§¤¤¥¨§¨¦¨
ãBñé"ì äîLðc úòc©©¦§¨¨¦

ïzéðå ,"ïétðà øéòæ- §¥©§¦§¦©
jynpe,"àá÷eð"ì- §§¨

,"zekln"leàöé íMîe- ¦¨¨§
,zenypde mik`lnd

."äãéì" úðéçáa- ¦§¦©¥¨
,dycg ze`ivn dclepy
zehytzd df oi`y ixd
Îi` efk zehytzdny ,zeklda `ed xacdy itk c"ag ly

ly ote`a m`Îik ,mi`xapl xewn didiy zn`a xyt`dtih
,dcile,dnyp ly elit` ,dxivi d`ixac c"agn zeidl leki

,mi`xap ly oiprúøàäî eàøápL øîBì éöîz íà óà ék¦©¦¦§¥©¤¦§§¥¤¨©
àá÷eðc íéìkä"zekln" -íéãøBiä íä éøä ,úeìéöàc- ©¥¦§§¨©£¦£¥¥©§¦

,diyrÎdxiviÎd`ixaa.äîLð íéNòðåÎdxiviÎd`ixal - §©£¦§¨¨
.diyr'åa èMtúî äîLðc úòc-äðéa-äîëç úeîöò ìáà£¨©§¨§¨¦¨©©¦§¨¨¦§©¥§

àúéL íä íLå ,àá÷eðå ïétðà-øéòæã úBåö÷dyy -éøãñ §¨¦§¥©§¦§§¨§¨¥¦¨¦§¥
.àøîâe äðLîy ,ixd ,dxez ly zekldd oipr -zenvrc"ag ¦§¨§¨¨

d`a dxeze ,zewl` `idy dxez ly zeklda `wec d`a
.zewl` `idy dnyp zpigaa

õò'a áeúkM äîe©¤¨§¥
'íéiç54øòL'å) ©¦§©©

'íéãeçiä55éãé-ìòL ( ©¦¦¤©§¥
Leáì äNòð äðekä©©¨¨©£¨§

äøBzä éãé-ìòå ,äîLð§¨¨§©§¥©¨
dyrp -çeøc çeø Leáì§©§©

,äðLî éãé-ìò äøéöéc- ¦¦¨©§¥¦§¨
dpynd cenil iciÎlr
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

ã"áçã íåùî íòèäå
ùôðã ã"áçã úåéçä øå÷î àåä äîùð 'éçáã 'éùòã
ïäéúåãìåú íò ùéì ïéàî ïúååäúäå ïäéúåãìåúå çåø
ã"áç ìáà .äàáö ìëå õøàä àéä äéùòä óåñ ãò
äîëçä ïéðò 'éöéå äàéøáã 'ìîáù ïäéîòèá úåëìäã
éîòè ìë ïéåìú ïäáù 'éöàä éôåöøô ïå÷éúá àéä
éîð ä"åùîå â"äá ú"ìîå íéãñç 'äá ò"î úåöîä
'éöéå äàéøáã 'ìîá ïä íéàøáðá ùáìúäì åãøéùë
'éçáá àìå 'éöàã íéìëî àåäù à÷åã äîùð 'éçáã
äîùð 'éçáã äøéöé äàéøáã ã"áçã óàå .çåø ùôð
äøéöé äàéøáã úåëìî 'éçá ìò ïúìòî ãàî ääáâù
ìù äøéöé äàéøáã ã"áçì øå÷î ïä ë"ôòàå äîùðã
íéëàìîä úîàáã î"÷ì .íéëàìîä ïäù çåø ùôð 'éçá
äîùðã ã"áçî úëùîðä äôèî àìà ïðéà úåîùðäå
óà éë äãéì 'éçáá åàöé íùîå '÷åðì ïúéðå à"æ ãåñéì
íä éøä 'éöàã '÷åðã íéìëä úøàäî åàøáðù ì"úà
äîùðã ã"áç úåîöò ìáà .äîùð íéùòðå íéãøåéä
àøîâå äðùî éøãñ àúéù íä íùå ï"åæã ÷"åá èùôúî

äùòð äðååëä é"òù (íéãåçéä øòùå) ç"òá ù"îå
äðùî é"ò çåøã çåø ùåáì äøåúä é"òå äîùð ùåáì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

פ"ה.54. פ"ב.55.שמ"ט



קלט elqk a"i iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,gexc gex yeal dyrp "dxivi"a `idyäàéøác äîLðc çeøå§©¦§¨¨¦§¦¨
àøîbä éãé-ìòdxez iciÎlry ,ixd ."d`ixa"a `id `xnby - ©§¥©§¨¨

?"`xap" ixd `idy ,"gex" ly yeal dyrpeðééäc øîBì Lé¥©§©§
íãàä úøBz éãé-ìò à÷åc,cnel `edy -äfä íìBòa ©§¨©§¥©¨¨¨¨¨©¤

,äìòîì äìBòädyrp - ¨¨§©§¨
oeeik ,dxez ly yeal f`
`edy mc`dn `a dfy

.`xapãeîìzä ìáà£¨©©§
éðéña ïzpL Bîöòitk - ©§¤¦©§¦©

dlrnln dpzip dxezdy
,dhnl,äîLpa àeä- ©§¨¨

,zewl` `idyàeä ïëìå§¨¥
,"cenlz"d cenil -
ïëå ,çeøä øøáî§¨¥¨©§¥

.äøéöéc äðLîaitky - §¦§¨¦¦¨
dlrnln zpzip `idy
.dnyp zpigaa `id ,ipiqn
,øîBì éöîz íà óàå§©¦¦§¥©

éðéqî ïzépä íbL- ¤©©¦©¦¦©
,dhnl dlrnlnàeä

äøéöé äàéøác çeøa- §©¦§¦¨§¦¨
dfk ote`a df ixd la`

mey df oi`yze`ivnly
ly ote`a `l` ,`xap

"gily"ze`ivn eppi`y
eze`ivn `l` ,envrl
jk ,glynd gek `id

enk df oi`yze`ivn
mi`xap ly `xapd
:owfd epax oeylae ,mixg`
Càìî ìkL òãBð éøä£¥©¤¨©§¨
,äìòîlî çéìL àeäL¤¨¦©¦§©§¨

éæà,zegilyd zrya - £©
Lnî 'ä íLa àø÷ð¦§¨§¥©¨

øçà íL Bì Lé çéìL BðéàLk ïk-ïéàM-äî ,Baø÷a ïëBMä©¥§¦§©¤¥¥§¤¥¨¦©¥¥©¥
,BúãBáò éôkf`y ,rval eilry dceard okezn xfbp eny - §¦£¨

,ezcear ote` itl lrete j`ln ly ze`ivn `edàøB÷ éæàå©£©¥
'ä íML øîBìk ,"'eë 'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷"- e yecw - ¨¨¨§©¤¥

,epnî ìcáîze`ivn mey epi`y `xap zeidl lekiy ,ixd - ª§¨¦¤
,zewl` `edy 'ied mya `xwp `l` `xap lyLnî àeä ïëå§¥©¨

,äàéøác çeø úðéçáa ãeîìzä úeLaìúä úðéçáagexe - ¦§¦©¦§©§©©§¦§¦©©¦§¦¨
,`xap ly oipr ixd `idéçeìL íä ,äøéöéã çeøa äðLnäå§©¦§¨§©¦¦¨¥§¥

àá÷eðc íéìk eðéäc ,'ä"zekln" -íéðBöéçä ,úeìéöàc- §©§¥¦§§¨©£¦©¦¦
,mipevigd milkdå ,ãeîìúamilkd -,äðLna íéòöîàä §©§§¨¤§¨¦©¦§¨

íäaL ãeîìzäå äðLnä øLà,"dxivie d`ixac gex"a - £¤©¦§¨§©©§¤¨¤
,"àaà ãBñé"î íéëLîð,dnkgay "ceqi"n -ìa÷îä ¦§¨¦¦©¨©§©¥

"äàîéúñ äîëç"î,'dnezq' dnkg -éøà"c,"ïétðà C- ¥¨§¨§¦¨¨§©¦©§¦
,xzkay "dnkg"nBaL"oitp` jix`"a -óBñ-ïéà øBà Laìî ¤§ª¨¥

çeøa ïëBL ,'ä íL àeä ,óBñ-ïéà øBàL àöîðå ,àeä-Ceøä§¦§¨¤¥¥¥§©
íãàäLëe ,ãeîìúå äðLîe àø÷îa ,äiNò-äøéöé-äàéøác¦§¦¨§¦¨£¦¨§¦§¨¦§¨§©§§¤¨¨¨

ãîBì,dpyn e` ,`xwn - ¥
,cenlz e`éLîîøBà C ©§¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
ììëð úBéäì äfä íìBòä¨©¤¦§¦§¨

Bàa ìèáeék ,Cøaúé Bø ¨¥§¦§¨¥¦
íãàä ìk äæ56.lk - ¤¨¨¨¨

`iadl `id mc`d zilkz
llkp zeidl mlerd z`
xac ,jxazi exe`a lhae
cenil iciÎlr dyrpd

,dxezdäúéä úàæå§Ÿ¨§¨
ïa ïBòîL éaø úãBáò£©©¦¦§¤
íéàpzä ìëå éàçBé¨¦§¨©©¨¦

íéàøBîàåewqry - ¤¡¨¦
,äìâpa,dxezc - ©¦§¤
éLîäì,Cøaúé BøBà C- §©§¦¦§¨¥
,mleraéøeøa øøáìe- §¨¥¥¥
ztilwïîæ CLî ìk dâðŸ©¨¤¤§©

àðìéà àèìLc úeìbä- ©¨§¨§¨¦¨¨
oli`d hleyykáBèc§

,òøå`id mlerd zeig - ¨©
zaxernd "dbep" ztilwn

,rxe aeháeúkL Bîk57: §¤¨
íãàä èìL øLà úò"- ¥£¤¨©¨¨¨

,dtilw ly lrilaíãàä¨¨
,dyecw ly -,"'eë-

weqtd meiq itk dfy
xxal ick ,"el rxl"
zevevip zelrdle
mi`vnpd dyecwd

,"dbep" ztilwa - "lrila mc`"aúéìëz eäæ ék¦¤©§¦
ìzLääúeìL,zenlerd ly -ähîì ïBéìòä ãøiL- ©¦§©§§¤¥¥¨¤§§©¨

,mlera dlbzie cxi d"awdyéãk ,íéðBzçza äøéc Bì äéäéå§¦§¤¦¨©©§¦§¥
éåäîì ïúBìòäìzeidl -.ãçàa ãçàly "cg`"dy - §©£¨§¤¡¥¤¨§¤¨

enk didi ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenler ly ,"d`zz `cegi"
."d`lir `cegi" ly "cg`"díéëàìnä úãBáò ïk-ïéàM-äî©¤¥¥£©©©§¨¦

eîéçøe eìéçcdad`e d`xi -éiìëNúðéçáa dðéà ,í §¦§¦¦§¦¦¥¨¦§¦©
,ììëe ììk äëLîä,mlera zewl` jynei df iciÎlry -÷ø ©§¨¨§¨§¨©

.'eë úe÷lzñä.zewl`l lehiaae "`evx"a micner mdy - ¦§©§
dpeekdy ,zelylzyda dpeilrd dpeekd zzin` df oi`y ,ixd

.zewlzqd `le dkynd `idíéàøápM äî ïáeé äæáe¨¤¨©¤¦§¨¦
,äðeëa àlL elôà äøBzä ÷ñò éãé-ìò Léì ïéàî íéëàìî©§¨¦¥©¦§¥©§¥¥¤©¨£¦¤Ÿ§©¨¨
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ïåøçà ñøèðå÷
à÷åã åðééäã ì"é 'îâä é"ò äàéøáã äîùðã çåøå 'éöéã
ãåîìúä ìáà .äìòîì äìåòä æ"äåòá íãàä úøåú é"ò
øøáî àåä ïëìå äîùðá àåä éðéñá ïúéðù åîöò
éðéñî ïúéðä íâù ì"úà óàå 'éöéã äðùîá ïëå çåøä
êàìî ìëù òãåð éøä äøéöé äàéøáã çåøá àåä
ïëåùä ùîî 'ä íùá '÷ð éæà äìòîìî çéìù àåäù
éôë øçà íù åì ùé çéìù åðéàùë ë"àùî åáø÷á
íùù øîåìë 'åë 'ä '÷ '÷ ùåã÷ àøå÷ éæàå åúãåáò
úåùáìúä 'éçáá ùîî àåä ïëå åðîî ìãáåî 'ä
'éöéã çåøá äðùîäå äàéøáã çåø 'éçáá ãåîìúä
íéðåöéçä 'éöàã '÷åðã íéìë åðééäã 'ä éçåìù íä
ãåîìúäå äðùîä øùà äðùîá 'éòöîàäå ãåîìúá
à"àã ñ"çî ìá÷îä àáà ãåñéî íéëùîð íäáù
àåä ñ"à øåàù àöîðå ä"á ñ"à øåà ùáåìî åáù
ãåîìúå äðùîå àø÷îá ò"éáã çåøá ïëåù 'ä íù
úåéäì æ"äåòá ä"á ñ"à øåà êéùîî ãîåì íãàäùëå
äúéä úàæå íãàä ìë äæ éë 'úé åøåàá ìèáå ììëð
êéùîäì äìâðá íéàøåîàå íéàðúä ìëå é"áùø úãåáò
úåìâä ïîæ êùî ìë äâåð éøåøéá øøáìå 'úé åøåà
íãàä èìù øùà úò ù"îë ø"åèã àðìéà àèìùã
ïåéìòä ãøéù úåìùìúùää úéìëú åäæ éë 'åë íãàá
éåäîì ïúåìòäì éãë íéðåúçúá äøéã åì äéäéå äèîì
íééìëù ø"åã íéëàìîä úãåáò ë"àùî .ãçàá ãçà
.'åë úå÷ìúñä ÷ø ììëå ììë äëùîä 'éçáá äðéà
÷ñò é"ò ùéì ïéàî íéëàìî íéàøáðù äî ïáåé äæáå
ãáìá çåø 'éçá àåäù äðååëá àìù 'éôà äøåúä
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יג.56. יב, קהלת - הכתוב סכ"ה.57.ל' לעיל וראה ט. ח, שם



elqkקמ b"i iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ג שישי יום
,318 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåëìää éèøô ïéáäìå,qw 'nr cr:à"æã íéìëã

àeäL,dpeeka `ly dxezd cenil -ãáìa çeø úðéça ¤§¦©©¦§©
,ììk úe÷ìà dðéàLly oipr `id dpeekd oky -dnyp ¤¥¨¡Ÿ§¨

`idyzewl`- cala gex ly dpiga dfyk - dpeek ila j` ,
"oi`"n mi`xap cvik
d`ixad ixd ;"yi"l
`wec `id "yi"l "oi`"n

?zewl`n wxéôì àlà¤¨§¦
ïë-ét-ìò-óàL- ¤©©¦¥

,dpeeka `ly dfy zexnl,'eëå ïëBL 'ä íL,dxez ixaca - ¥¥§
:ïéánì éãå,`xap ,j`ln elit`y ,lirl xaqedy itk - §©©¥¦

okey 'd"y iptn ,"'d" mya `xwp ,zegilyd zrya"eamb jk ,
'dy oeeik - dxez ixaca
okl ,dxez ixaca okey
mdn zeidl dleki
"oi`"n mik`lnd zeedzd

."yi"l

zeevn iciÎlr ji` ,owfd epax xiaqd ,"oexg` qxhpew"a mcewd oniqa

zkynpe ,edz ly zevevipd mixxany ,mixexiad oipr dyrp zeiyrn

.zeevnd ly zekldd cenil iciÎlr mb jke .mlera zewl`

zeevn ly zekldd ihxta elit`y ,xiaqd owfd epaxdyrzÎ`l,

itk - jiiy `l oday

- dyrÎzeevna xacdy

eli`k eilr dlrn" ly oiprd

cenilay) "ynn lreta miiw

dyrÎzevn ly dkldd

miiw eli`k xacd el aygp

mb ,efn dxizie ,(devnd z`

,dyrzÎ`l ly mipic ihxta

eidi mdy llka giky `ly

jiiy `l mday ,dyrna

t``le ayi" ly oiprd eli

xky el mipzep dxiar xar

cenily ,"devn dyr eli`k

ji` dricide el` zekld

aygii - odn xnyidl

Î`ln lreta zerpnidk

`lyk mb z`fe ,df dyrz

dyrnl didi dfy llk jiiy

llk mc`l el `vi `ly xacd xiaqe ,llk giky `l df oky ,lreta

yi ,dxez ly dkld efy oeeik ,okÎitÎlrÎs` ,dfn xnyidle rpnidl

.mlera zkynpd (dpeilr) "d`lir dnkg" ly dkynd meyn da

.lebit ipic ihxt dnbeck hwp ,migiky mpi`y mipipra epeca

oipr - oey`xd oiprdy zexnly ,owfd epax xne` igkepd oniqa

zekld beq cenila dxe`kl jiiy epi` - mixexiadel`k`l dfy oeeik)

"d`lir dnkg" ly zekynd `edy ,ipyd oiprd wx `l` ,(llk giky

cenil mvr iciÎlr dyrp "mixexia"d oipr mb ixd okÎitÎlrÎs` -

,dyrzÎ`ldn zerpnidd e` dyrdÎzeevn meiwy zexnl) el` zekld

mpi`d`vezelit`e ,df ceniln`l,dyrÎzevn miiw eli`k ,"eli`k"

.(dyrzÎ`ld zevnn zerpnidd lr xkyd e`

ïéáäìe,iabl xacd cvik -éçéëL àìc úBëìää éèøt- §¨¦§¨¥©£¨§¨§¦¥
zegiky opi`y,úeàéöna íìBòî eéä àlL øLôàå ,ììk- §¨§¤§¨¤Ÿ¨¥¨¦§¦

dkldd hxty itk dfk xac beq mrt s` dxw `l iyrn ote`a
,eze` bviin,àáì ãéúòì eéäé àlL ïkL-ìkîi`cea f`y - ¦¨¤¥¤Ÿ¦§¤¨¦¨Ÿ

,dl`k mikxeanÎ`l mirexi` erx`i `lìebt éðéc éèøt Bîk§§¨¥¦¥¦
.àðåâ éàäëe,`eti` ,jiiy cvik ,dnecke -mdaly oiprd §©©§¨

iciÎlry ,zevevipd xexia
el` zekld ihxt cenil
?edzd zevevip mixxan

,úàæ úòãeî äpäreci - ¦¥©©Ÿ
,xacdøeqà ìkL¤¨¦

LøL Bì Lé íìBòaL¤¨¨¥Ÿ¤
,úBtìwa íéiç øB÷îe§©¦©§¦
äéä àì ,ïk àì íàL¤¦Ÿ¥Ÿ¨¨
úeàéöna úBéäì ìBëé̈¦§¦§¦
äòtLä ézìa íìBòä¨¦§¦©§¨¨

.äðBéìòdrtyd ila - ¤§¨
,ipgex xewn lyelôàå©£¦

éàäëe BøòNa ìñìñîä©§©§¥§©£§©
àðåb,dnecke -ìa÷î ©§¨§©¥

úBìëéäî Bæ òâøa Búeiç©§¤©¥¥§
áeúkL Bîk ,úBtìwä©§¦§¤¨

øäfa1,Cëìäå .,okle - ©Ÿ©§¦§¨
àlL íéøeqàä éèøt íb©§¨¥¨¦¦¤Ÿ
íB÷î-ìkî ,éîLbä äfä íìBòa íìBòî äNòî éãéì eàä¦¥©£¤¥¨¨¨©¤©©§¦¦¨¨
.úBtìwä úBìëéäa Lnî ìòôa úeàéöîa ïä íúeiç éLøL̈§¥©¨¥¦§¦§Ÿ©©¨§¥§©§¦

.zeipgexd zetilwd ly zelkida -ìëeiL íéèøtä íâå§©©§¨¦¤©
úeòè ïBâk ,úeàéöna íìBòì eéäé àìå eéä àlL úBéäì¦§¤Ÿ¨§Ÿ¦§§¨¦§¦§¨

,úBââLe,bbey didy e` zerh dyry -éòéLúì àø÷å äòhL §¨¤¨¨§¨¨¦§¦¦
,iriyzd dyl -éøéNò,"xyrn"l ixiyrd zriawl xywa - £¦¦

'eë2,àðåb éàäëe,dnecke -iL àìcCdf didiy -ãéæîa- §©©§¨§Ÿ©¨§¥¦
ly avn df f`yúBéäì ìëeéå ,äæ ìò äøBL ätì÷ úBéäì¦§§¦¨¨©¤§©¦§

àðåb éàäëc,efk dxeva xacy -úBìëéäa úeàéöna Bðéà ¦§©©§¨¥¦§¦§¥§
úBtìwä?dtilwa zeig xewne yxey jkl yi ,`eti` ,cvik - ©§¦

]:r"p l"f 'wcv gnv' lrA x"Fnc`n ddBdáúkM äî éì äàøð ©¨¨¥©§©©¤©¤¤©¦§¤¦©¤¨©
,owfd epax -,"úBéäì ìëeéå"-lekiyze`ivna oi`y) zeidl §©¦§
(dfk dxwn,déì àøéøa àìc àîìàel xexa `ly ,ixd - ©§¨§¨§¦¨¥
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

ïëåù 'ä íù ë"ôòàù éôì àìà ììë úå÷ìà äðéàù
:ì"ãå 'åëå

ïéáäìåìë éçéëù àìã úåëìää éèøôàìù øùôàå ì
åéäé àìù ë"ùëî úåàéöîá íìåòî åéä
úàæ úòãåî äðä .â"äëå ìåâéô éðéã éèøô åîë ì"òì
úåôéì÷á íééç øå÷îå ùøù åì ùé íìåòáù øåñéà ìëù
éúìá íìåòá úåàéöîá úåéäì ìåëé 'éä àì ë"ìàù
ìá÷î â"äëå åøòùá ìñìñîä 'éôàå .äðåéìò äòôùä
êëìäå .øäæá ù"îë úåôéì÷ä úåìëéäî åæ òâøá åúåéç
íìåòî äùòî éãéì åàá àìù íéøåñéàä éèøô íâ
î"åôá úåàéöîá ïä íúåéç éùøù î"î éîùâä æ"äåòá
àìù úåéäì ìëåéù íéèøôä íâå .úåôéì÷ä úåìëéäá
úåââùå úåòè ïåâë úåàéöîá íìåòì åéäé àìå åéä
êééù àìã â"äëå 'åë éøéùò éòéùúì àø÷å äòèù
â"äëã úåéäì ìëåéå .æ"ò äøåù äôéì÷ úåéäì ãéæîá

] úåôéì÷ä úåìëéäá úåàéöîá åðéàìòá ø"åîãàî ä"äâä

ò"ð ì"æ ö"öàøéøá àìã àîìà úåéäì ìëåéå ù"î ì"ð .
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ע"ב.1. ריש קסו, זח"א בסופה.2.ראה בכורות



קמי elqk b"i iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,wtqa `ed `l` ,xacdî úBàa úBââMäL íeMî eðééä- ©§¦¤©§¨¨¦
ztilwíäì Léc øîBì Lé ïk íà ,dâp"zebby"l -LøL Ÿ©¦¥¥©§¥¨¤Ÿ¤

BðLé íéðt-ìk-ìò ,íB÷î-ìkî ¯ [dâðc úBìëéäa§¥¨§Ÿ©¦¨¨©¨¨¦¤§
,úeàéöna`l` ,zetilwa wx `l -,äàlò äîëça ,ìécáäì ¦§¦§©§¦§¨§¨¦¨¨

,dpeilr dnkg -
èøôa äèMtúpL- ¤¦§©§¨¦§¨

dkldäæoniqa xen`k - ¤
ly hxt lky mcewd
zehytzd `ed dkld

,"d`lir dnkg"näLîì§Ÿ¤
íBìMä-åéìò eðaø©¥¨¨©¨

øîàîk] ,éðéña3[äî : §¦©§©£©©
ãéúò ÷éúå ãéîìz ìkL¤¨©§¦¨¦¨¦

,'eë Lcçìxqnp lkd - §©¥
,ipiqa dynléèøt ìëå§¨§¨¥

,äéîøé éaøc úBéòaàä̈¦©§§©¦¦§§¨
zeira` l`yy -
,dl`k mihxta (zel`y)
zian eze` eglyy cr
`xnbdy itk ,yxcnd

`xza `aaa zxtqn4,
iptn df ixd zehytay
dl`k mihxt dl` eidy
ixnbl migiky mpi`y

erx`iy5,ezeira`d -
ly"'eë ezëøë"Îa `xnbd dpc ozece` -ïélçc ã ÷øt6.- §¨©¤¤§ª¦

"zxkan dnda"l rbepaick ,"mgx xht" zeidl ixd dkixvy
- eze` dkxk `id ,"ezkxk"yk `id dl`yde ,dxekaa ycwl
cleey - mz epiax zrcle ,zcliind dy`l dpeekd i"yx zrcl
`edy xac ,xekad z` dkxk `ide ,xekad mr cgi clep dawp
zeira`d ihxt lk ixd ,dfk xac rx`iy xzeia dwegx ze`ivn

,ipiqa dynl epzipäàlò äîëç úeèMtúä ékdnkg - ¦¦§©§¨§¨¦¨¨
,dxezd zeklda zhytznd ,dpeilr"óBñ-ïéà" úðéçáa àéä¦¦§¦©¥

,Lnî ìòôa da Laìîäoi` xe`" yaeln ixd "dnkg"a - ©§ª¨¨§Ÿ©©¨
ynn lreta `id ,"dnkg"n d`ad zehytzddy ixd ,"seq

."seq oi`" ly dpigaaøòL àeä äëìä èøt ìëåÎd -CLîð §¨§¨£¨¨©©¦§¨
c ,äàlò äîëçî"dnkg" ,`a` ixdy -,"àzøa ãñé"- ¥¨§¨¦¨¨§¨©§©¨

,dt zekln" df dxezae ,"`zxa" z`xwpd "zekln" d`a dpnn
"dl opixw dtÎlray dxez7,dxezay zekldd oipr ,Laìîe§ª¨

,dadf ixd dxezae .zeklna ,"`zxa"a zyaeln "dnkg" - ¨
itk ,dtÎlray dxeza ,"`zxa"a yaeln ,dnkg ,"`a`"y

."zeliv`c zekln"a ,dyxya `idyäpnîe"zekln"n - ¦¤¨
.äiNò-äøéöé-äàéøáa Laìúîe CLîðepax xiaqi oldl - ¦§¨¦§©¥¦§¦¨§¦¨£¦¨

:zevevipd xexia oipr dfÎiciÎlr dyrp ji` ,owfdék ,òãBðå§©¦

úBtìwä ú÷éðé`id -,äMã÷c úBøéôñ øNòc íéøBçàî §¦©©§¦¥£©¦§¤¤§¦¦§ª¨
èøôáe`id ozwipi --äàéøác úBøéôñ øNòc íéLeálî ¦§¨¦§¦§¤¤§¦¦§¦¨

èøôáe ,äiNò-äøéöémiyealn `id ozwipi -äiNòå äøéöéc §¦¨£¦¨¦§¨¦¦¨©£¦¨
,úBtìwa íéáøòîä"dxivi" zenleray zetilwa rxd - ©§Ÿ̈¦©§¦

,aeha axern "diyr"e
íú÷éðiL ,òãBpk©©¤§¦¨¨

álä úðéçaî-ìòå .íéLe ¦§¦©©§¦§©
úBëìää ÷ñò éãé§¥¥¤©£¨
äáLçîe øeaãa§¦©£¨¨

íéLøtúî8zetilwd - ¦§¨§¦
,äMãwäî íéãøtúîe¦§¨§¦¥©§ª¨
'íéðewz'a áeúkL Bîk§¤¨©¦¦

'àðîéäî àéòø'å9: §©§¨§¥§¨
àLøôàìcixtdl - §©§¨¨

Îlr dyecwdn zetilwd
,dxezd cenil ici.['eë]

eðééäåÎlr dyrp cvik - §©§
zcxtd dxez cenil ici
drya ,zetilwd xexiae
dnkg"n zehytzddy
dzidy "d`lir
`l ,dxeza dligzkl
zenlerae ,df xac dlrt
dzid "diyr"e "dxivi"
?aeha rx ly zaexrz

:eøîàM änî òãBpkl"f epinkg -äøBza eëøa àlL ìò" ©©¦©¤¨§©¤Ÿ¥§©¨
,'eë "älçz`xnbl m`zda -10iptn ,"ux`d dca`" okly §¦¨

,dligz ekxa `lyiptlyexitd .ecnly dxezd lr ,cenild
"dkxa" ,dxeza "seqÎoi` xe`" ekiynd `ly ,`ed dfa iniptd
mikiynnyk `ed ie`xk dxezd cenily ,ixd ;dkynd oeyln
dyrp cvik ,oldl owfd epax xiaqi z`f .dxeza "seqÎoi` xe`"
ly "dcxtd"de "yexit"d ,cnel icediy dxezd cenil iciÎlr
"seq oi`" geka df ixd - ?aehdn cxteie yxtei rxdy ,rxd

iciÎlr `wec ,dxeza jynpddxez cnel icediyitk `le)
,(dnvr cvn `id dxezdy-ïéà-øBà úëLîä éãé-ìò àeäL¤©§¥©§¨©¥

,ïäa úLaìîä äàlò äîëça óBñ,dxezay zeklda - §¨§¨¦¨¨©§ª¤¤¨¤
"eøéøaúà äîëçá"e,mixxazn md "dnkg"a --ïéà-øBàa §¨§¨¦§¨¦§¥

.daL óBñÎlry ,dxezd cenil iciÎlry ,ixd ."dnkg"ay - ¤¨
iciÎlr dyrp ,(dxeza) "dnkg"a "seq oi` xe`" mikiynn eci

vipd xexia dfdyrÎzevn ly dkld ef oi`yk mb - z`fe .zeve
devna elit` `l` ,ze`ivna zeidl zelekiy dyrzÎ`l e`
dkld cenil mvr ixd - ze`ivna mrt i` didzy giky epi`y

.zevevipd xexia lret - dxez lyéãé-ìò äNòð Bæ äëLîäå§©§¨¨©£¤©§¥
ïBéìòä ï÷Béc,dlrnl yxeyd -ïk-íb ÷ñBòä ,íãàä ìL §¨¨¤§¤¨¨¨¨¥©¥
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ïåøçà ñøèðå÷
ùéã ì"é ë"à äâåðî úåàá úåââùäù íåùî åðééä 'éì
úåàéöîá åðùé ô"ëò î"î .[äâåðã úåìëéäá ùøù íäì
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י.4. צב, ˘ËÈÏ"‡:5.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצע"ק בסופה. מאגה"ת הוא ‰¯·6È."להעיר בשמאל" הדם ש"קיבל כאן, מציין
סוגים  כמה שינוי". בלא הנ"ל "ושני הרבי: מציין - חציצה" שהיתה "או ועל "בכלי". שינוי הוא - שרת" בכלי "שלא באדם"; "שינוי
בין  וחציצה ב) טו, שם (גמרא לריצפה הכהן בין חציצה במשנה); א כד, (זבחים השרת לכלי הכהן בין חציצה ביניהם: בחציצה,

א). יט, (זבחים כהונה" "בגדי לבגדיו, הכהן



היום יום . . . קמד

ה'תש"דח כסלויום ראשון

חומש: וישלח, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך להבין . . . קנח וכה"ג.

א מענש זָאל זיך מתבונן זיין, ווי גרויס חסדי הבורא ב"ה זיינען, אז אזא קטן 
שבקטנים ווי דער מענש איז, קען ער מַאכען א נחת רוח גדול צום  גדול הגדולים 
און טָאן די   זיין תמיד באגייסטערט  ולגדולתו אין חקר, דארף דער מענש  וכמ"ש 

עבודה בלב ונפש חפצה.

הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ים  ַטּנִ ּקְ ּבַ ׁשֶ ָקָטן  ֶזה  ּכָ ׁשֶ רּוְך־הּוא,  ּבָ ַהּבֹוֵרא  י  ַחְסּדֵ דֹוִלים  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ַעד  ָהָאָדם  ִיְתּבֹוֵנן 
תֹו ֵאין ֵחֶקר". ַעל ָהָאָדם  תּוב "ְוִלְגֻדּלָ ּכָ דֹוִלים, ּוְכמֹו ׁשֶ ָהָאָדם, ָיכֹול ִלְגרֹם ַנַחת רּוַח ָגדֹול ִלְגדֹול ַהּגְ

ֵלב ְוֶנֶפׁש ָחֵפָצה. ַע ֶאת ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִמיד ִנְלָהב ּוְלַבּצֵ ִלְהיֹות ּתָ

ה'תש"דט כסלויום שני

חומש: וישלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך עוד . . . קנח מהנברא.

בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקפ"ח.   – קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ְויֹום   – תקל"ד   – ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֶדת  ֻהּלֶ יֹום 
ין. ִניֶעְזׁשִ ּבְ

ְנָיא(  )ּתַ ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֶפר  ִמּסֵ נ"ג  ֶרק  ּפֶ ֵחֶלק  ְוהּוא   – ַמֲאָמר  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  תקנ"ד  ִכְסֵלו  ּבְ ט' 
ִמיָרא  ּגְ ַעד  "ל  ַהּנַ ֶרק  ּפֶ ִסּיּום   – ַעם  ַהּפַ עֹוד  ֲחִסידּות  ָאַמר  ְלָמֳחָרתֹו  ִראׁשֹון.  ִית  ּבַ ַבר  ַעל־ּדְ ר  ַהְמַדּבֵ
ִנים  ָ ֶהם ִנְכְללּו ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ִמּשׁ ר ּבָ ְסֵלו תקנ"ד )ֲאׁשֶ ָנה תק"ן ַעד י ּכִ ָ ֲאָמִרים ֵמרֹאׁש ַהּשׁ י ַהּמַ ]סֹופֹו[. ּכִ

ינֹוִנים. ל ּבֵ ְרֵקי ֵסֶפר ׁשֶ ַהּקֹוְדמֹות( ֵמֶהם ִנְסְדרּו נ"ג ּפִ

ה'תש"די כסלויום שלישי

חומש: וישלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: משא"כ ההלכות . . . 316 אלקות.

ֹחל ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות נֹוַדע  ְסק. ּבְ ִעיר ִוויטֶעּפְ ֲאָסרֹו ּבָ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָיָצא ְלֵחרּות – תקפ"ז – ִמּמַ
יּוּבַאִוויְטׁש,  ִקיִדים ִמּלְ ִלְוַית ּפְ ֵרי ָנַסע ּבְ ׁשְ ת ֹנַח כח ּתִ ָרׁשַ יֹום א' ּפָ ינּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבְ ר ִהְלׁשִ ֲאׁשֶ
ים ּגֹו'", יֹום ב'  ם דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ "ַמִים ַרּבִ רָאִמיְסל, ָאַמר ׁשָ א ְלדָאּבְ ֳהַרִים ּבָ ּצָ ּבַ
ב  ְוָיׁשַ ְסק,  ְלִוויטֶעּפְ ם  ָ ִמּשׁ ָנַסע  ּגֹו'", יֹום ג'  י  ּפֵ ִרׁשְ ֶפיָה  ם דַא"ח "ְרׁשָ ִליָאְזָנא, ָאַמר ׁשָ ם ַעד  ָ ִמּשׁ ָנַסע 

ְסֵלו. ַלח י ּכִ ׁשְ פּוס ַעד יֹום א' ַוּיִ ם ּתָ ׁשָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קמה היום יום . . . 

ה'תש"דיא כסלויום רביעי

חומש: וישלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והטעם . . . 316 וגמרא.

א'  ֵחֶלק   : ַהדַא"ח(  )ִעם  ה"  ִפּלָ ַהּתְ "ֵסֶדר  ּדּור  ַהּסִ ַעל  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  הֹות  ֵמַהּגָ
ָלא  ּדְ א  ]=ֵריׁשָ רדל"א"  ִחיַנת  ּבְ ן  ֵאין־ּכֵ ֶ "ַמה־ּשׁ  : א(  )צט.  ית"  ְבֵראׁשִ ה  עֹוׂשֶ רּוְך  "ּבָ ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ

ִחיַנת רדל"א". רּוׁש ְוִעְנָין ּבְ ה יּוָבן ּפֵ ִאְתָיַדע[ – ִנְתַקן: "ּוֵמַעּתָ

ָנן  "ְלַרּבָ ִנְתַקן:   – ֶרְך"  ּיֶ ּבַ ׁשֶ ַוֲהָלָכה כר"י  ָנן  "ְלַרּבָ  : ל" )פח, ד(  ַהּגַ ְתִחיל "ֵעד  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ֵחֶלק ב' 
ֶרְך". ּיֶ ִאם ּבַ

ַעת ר"י ְוֵכן ָהֱאֶמת" – ֶהֱעִביר קֹוְלמֹוס ַעל "ְוֵכן ָהֱאֶמת". ם: "ּדַ ׁשָ

ֲעקּוִדים". ם )פט. א( : "ַהּתֹהּו ִדְנקּוִדים" – ִנְתַקן: "ַהּתֹהּו ּדַ ׁשָ

ה'תש"דיב כסלויום חמישי

חומש: וישלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: ומ"ש בע"ח . . . שוכן וכו' וד"ל.

ְוָקא  ֹראׁש ֹחֶדׁש, ְוַלאו ּדַ יֹום ב', ה', ּבְ ם ּבְ ם ּוַמְלכּות, ּוְמָבְרִכים אֹוָתּה ּגַ ֹלא ׁשֵ ָטַרִני" ְמָבְרִכים ּבְ ּפְ ת "ׁשֶ ְרּכַ ּבִ
ת. ּבָ ׁשַ ּבְ

ם  ּגַ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ַעל  טֹוב  לֹא  ָבר  ּדָ ׁשֹוְמִעים  ׁשֶ ּכְ ם־טֹוב:  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ מֹוֵרנּו  ם  ׁשֵ ּבְ ָיֵדינּו  ּבְ ל  ְמֻקּבָ
ָבר  אי לֹא טֹוב: ִאם ֱאֶמת ַהּדָ ַוּדַ י ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ּבְ יִרים אֹותֹו, ָצִריְך ְלִהְצַטֵער ַצַער ַרב, ּכִ ִאם ֵאין ַמּכִ

ב לֹא טֹוב. ַמּצָ ר ִנְמָצא ּבְ לֹוִני, ֲהלֹא הּוא לֹא טֹוב; ְוִאם ֵאינֹו ֱאֶמת, ֲהלֹא ַהְמַסּפֵ ִרים ַעל ּפְ ַסּפְ ּמְ ׁשֶ

ה'תש"דיג כסלויום ששי

חומש: וישלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ולהבין פרטי . . . דז"א.

אמר אאמו"ר: חסידות משנה את המציאות ומגלה את המהות. והמהות של האיש 
הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו כאלו תופס 
בכולו, וכשם שהעצם אין לו שעור כך החלק אין לו שעור, ע"ד הכנף מין כנף - עס 
איז מעהר ניט ווָאס עצמות הָאט בורא געווען א נשמה אז זי זָאל זיין א נברא  - 

וחסידות מגלה את המהות.

הּות  הּות. ְוַהּמַ ה ֶאת ַהּמַ ִציאּות ּוְמַגּלָ ה ֶאת ַהּמְ ּנָ "ּב[: ֲחִסידּות ְמׁשַ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ּתֹוֵפס  ִאּלּו  ּכְ ִמְקָצתֹו  ּבְ ְוַהּתֹוֵפס  י הּוא ֵחֶלק ִמן ָהֶעֶצם,  ּכִ ֵער,  ּוְלׁשַ ְלַהֲעִריְך  ֵאין  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ
ָנף" – ֵאין ֶזה  ָנף – ִמין ּכָ ֶרְך "ַהּכָ עּור, ַעל־ּדֶ ְך ַהֵחֶלק ֵאין לֹו ׁשִ עּור ּכָ ָהֶעֶצם ֵאין לֹו ׁשִ ם ׁשֶ ֻכּלֹו, ּוְכׁשֵ ּבְ

הּות. ה ֶאת ַהּמַ ְהֶיה ִנְבָרא – ַוֲחִסידּות ְמַגּלָ ִהיא ּתִ ָמה, ׁשֶ ָרא ְנׁשָ "ַעְצמּות" ּבָ א ׁשֶ ֶאּלָ
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היום יום . . . קמו

ה'תש"דיד כסלושבת

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: דוד . . . 320 בעת צרתו.

ָרה.  ֵאין ֲעׂשָ ָרָכה, ַאף ׁשֶ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ְמָבְרִכין ּבִ
עֹות ְזקּופֹות. אֹוֵחז ַהּכֹוס ֵמֲאִמיַרת "ַרּבֹוַתי ִמיר ווֶעלֶען ּבֶעְנְטׁשֶען" ]=ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך[  ד, ְוָהֶאְצּבָ ף ַהּיָ ַהּכֹוס - ַעל ּכַ

ְלָחן. ֻ ָאז ַמֲעִמידֹו ַעל ַהּשׁ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ָרָכה ׁשְ ַעד ַאֲחֵרי ִסּיּום ּבְ
ִמים,  ּתָ ר,  ָיׁשָ יק,  ַצּדִ ֵיׁש  ָבָריו:  ּדְ ְוֹתֶכן  "ּב[,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵאר  ּבֵ יחֹוָתיו  ִמּשִׂ ַאַחת  ּבְ
ם ִקּיּום  ר' ַעל ׁשֵ לּות. 'ָיׁשָ ְלׁשְ ּתַ ֵסֶדר ַהִהׁשְ ּלּוִיים ּדְ יְך ּגִ ה – ַמְמׁשִ ם ִקּיּום ִמְצֹות־ֲעׂשֵ יק' ַעל ׁשֵ ָחִסיד. 'ַצּדִ
ּלּוִיים  ּגִ  – ]="ְרִצינּות"[  ֶעְרְנְסְטַקייט   – ִמים'  'ּתָ לּות.  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ ֶדר  ִמּסֵ ְלַמְעָלה  ּלּוִיים  ּגִ  – ה  לֹא־ַתֲעׂשֶ
ם – ָחִסיד,  ּלָ ל־ָעְלִמין. ְלַמְעָלה ִמּכֻ א־ּכָ ל־ָעְלִמין ּוְמַמּלֵ רּות סֹוֵבב־ּכָ ִוים", ִהְתַחּבְ "ַטַעם ֵעצֹו ּוִפְריֹו ׁשָ ּדְ
ָיכֹול  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ אֹותֹו.  ִלים  ּוְמַבְלּבְ ַמְטִריִדים  ֵאיָנם  ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ׁשֶ א(  ַמְדֵרגֹות:  ג'  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש 
"ּלֹא ְרחֹוָקה ִהיא  ל ִעְנָיָניו ֵהם ֱאלֹקּות. ְוַאף ׁשֶ ּכָ יַע ָלֶזה. ב( ׁשֶ ב ְלַהּגִ יַע ָלֶזה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמֻחּיָ ְלַהּגִ
ָחִסיד  "ֵאיֶזהּו  ֹזַהר:  ֵני  ִתּקֻ ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ג(  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ְלָכל  ְך  ּיָ ׁשַ ֶזה  ֵאין  ל־ָמקֹום  ִמּכָ  – ּגֹו'"  ָך  ִמּמְ
הּו  ּזֶ ְנָיא[ ׁשֶ ינֹוִנים ]=ֵסֶפר ַהּתַ ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ יֵליּה" ]=ִעם ְמקֹורֹו; ה'[, ּוֵפֵרׁש ּבְ ד ִעם 'קֹונֹו' ִעם ַקן ּדִ ְתַחּסֵ ַהּמִ

ְלַבד. ֵמָאה ּבִ ְחּתֹוִנים ְולֹא ְלַרּוֹות ַנְפׁשֹו ַהּצְ ּתַ יּה ּבַ ִכיְנּתֵ ִריְך־הּוא ּוׁשְ א־ּבְ ְלַיֲחָדא קּוְדׁשָ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ט חשון, בו מודיע ומתאונן אשר לע"ע אין נותנים לו היתר יציאה לנסוע 

לכאן, ויעוין בהמשך מים רבים תרל"ו בתחלתו, ובטח היתה ידועה לו השקפתי וכמדומה שגם אליו 

נרחב לפעול באה"ק  יש בשבילם כר  בפרט כתבתי בזה, שהתלמידים דישיבת תומכי תמימים בלוד 

ת"ו ולהאיר עי"ז חלקם בעולם ובמילא להמשיך ג"כ הצלחה בעניניהם הפרטים, היינו בלימוד תורת 

הנגלה ותורת החסידות וכן בהצלחה בעבודת השי"ת, והנה למרות זה הנה שאל וחזר ושאל, ושאל 

ג"כ בעקיפין בדרך שלא ע"ד הרגיל, ועניתי ע"ז, שמהיכי תיתי, אם רוצה ינסה ומסכים הנני ע"ז, ואם 

אחכ"ז הראו לו עוד הפעם שיש בשבילו עבודה )מלשון עורות עבודים וכמבואר בכ"מ בדא"ח בתו"א 

ר"פ משפטים וכו'( היינו שזהו ענינו וואו מען דארף עם האבען, און אויף דעם דארפמען הארעווען, ולא 

ששכלו תובע זה ויש בזה געשמאק מצד הגוף ונה"ב, הנה גם אחרי הוראה זו עוד הפעם מתאונן ומחפש 

לו עצות ותחבולות לנסוע דוקא, בה בשעה ווען ער וויל.

... ליום הולדתו שמזכיר... הנה בודאי ידוע לו הסדר דיום הולדת, והוא בכלל - העלי' לתורה, 

ובפרט שיום הולדתו חל ביום הש"ק, חזרת דא"ח ברבים, אמירת ספר תהלים, ונתינה לצדקה קודם 

התפלה - אם חל בימות החול - או ביום שלפני זה - אם חל בש"ק ויו"ט -, ובודאי ראה ג"כ בהמובא 

בהיום יום - י"א ניסן - בענין ההתבודדות אשר מועתק הוא ממכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר,

ירא  ויהי' חסיד  טובות  ושנים  ימים  לאריכות  דין  בעלמא  יזכהו למלאות שליחותו  והשי"ת 

נו"ן  שמים ולמדן, והכוונה במלת למדן, לא רק בתורת החסידות כ"א גם בתורת הנגלה ובתוספות 

ארוכה הוא ע"ד דרז"ל בענין רבצן, הרגיל בכך ולא בדרך מקרה )ב"מ ל"ג ע"א( וע"ד המובא בדא"ח 

ב( להמשיך הענינים בפועל  כ,  )לקו"ת נשא כא, א. ראה  נו"ן ארוכה  גרשון ותדבקון בתוספת  בענין 

ממש למטה.

בברכה.
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ה'תשע"ח  כסלו ח' ראשון יום המנחה? עד רק תשרי חודש עדות מקבלים מדוע

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰eéä äðBLàøä¦¨¨
ìL íBé ìk Lãçä úeãò íéìa÷îíéãòä eäzLð úçà íòt .íéL §©§¦¥©Ÿ¤¨§Ÿ¦©©©©¦§©¨¥¦

eNòi äî eòãé àìå Lc÷na eì÷ì÷úðå ,íéaøòä ïéa ãò àBálî¦¨©¥¨©§©¦§¦§©§§©¦§¨§Ÿ¨§©©£
éàå ,íéãòä eàBáé ànL ,íéaøòä ïéa ìL äìBò eNòé íà ¯¦©£¨¤¥¨©§©¦¤¨¨¨¥¦§¦
...íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçà íBiä óñeî eáéø÷iL øLôà¤§¨¤©§¦©©©©¨¦¤¥¨©§©¦

.äçðnä ãò àlà Lãçä úeãò íéìa÷î eéäé àlL eðé÷úä¦§¦¤Ÿ¦§§©§¦¥©Ÿ¤¤¨©©¦§¨
אחרונים  משנה והקשו  ועוד)(לחם מ"ד פ"ד ר"ה טוב, יום תוס' .:

ב)במשנה  ל, העדים(ר"ה נשתהו שבו זה  אירוע  על נאמר 

שיר איזה ידעו  שלא היינו  בשיר", הלוים "ונתקלקלו מלבוא 

שיר - הערביים  בין  של  התמיד קרבן בהקרבת  הלוויים  יאמרו

הגמרא ומביאה  השנה. ראש  של או חול יום  שתי(שם)של

כלל. שירה  אמרו לא  הספק  מפני  א. ה 'קלקול ': היה  מה  דעות 

חול של שירה  אמרו  העדים)ב . הגיעו כך שינה(ואחר ומדוע  .

ידעו לא כי מוסף  הקריבו  שלא  היה  שהקלקול וכתב  הרמב "ם

יכלו לא כבר  העדים  וכשהגיעו היום ויתקדש  עדים  יבואו אם 

להקריבו ?

טוב ' יום  ה'עונג  בהגה"ה)ומבאר סח סי' :(יו"ד

ונתקלקלו)התוספות  ד"ה המשנה(שם אין מדוע הקשו אכן 

הקרבת את  שביטלו  בזה יותר , גדול קלקול  שהיה  אומרת 

ראש היום  אם  ידעו לא  העדים  הגעת  לפני  כי המוסף, קרבן 

את להקריב  יכלו  לא ערב  לפנות  העדים  וכשהגיעו השנה 

וביארו א)המוסף . ה, ביצה תוס' ראה מפרשים', 'יש לדעת(בשם כי 

אחד  כבש  הקריבו במשנה  העדים)התנא  שנשתהו תנאי:(אף והתנו

קרבן יהא  יבואו לא  ואם  מוסף  קרבן יהא  העדים יבואו אם 

חול של שירה שאמרו  היה הקלקול  זה  ולפי  שלא תמיד. (או

כלל) שירה מוסףאמרו קרבן  שהקריבו התברר העדים  וכשהגיעו ,

הנכון. השיר  ללא 

במשנה התנא  לדעת  תנאי על  שההקרבה הרמב "ם  וסובר 

סוברים  אם רק  ב)היא  לו, dxixa'(עירובין yiשדבר היינו  ,'

כמבורר הוא  הרי  כך אחר  ומתברר  עדיין  מבורר שאינו

היה שהקרבן  יתברר כך  אחר  העדים  כשיבואו  ולכן , למפרע 

של  בדבר  הרמב "ם לדעת  אבל  בשיר , רק היה  והקלקול מוסף 

' dxixaתורה  oi`'(ועוד הכ"א פ"א תרומות יכולים(הל' היו ולא 

בקרבן היה  שהקלקול כתב  ולכן תנאי  על  מוסף  קרבן  להקריב 

הקריבוהו. לא  הידיעה  אי שמחמת עצמו

ה'תשע"ח  כסלו ט' שני יום ראש  אד"ו לא

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ïéà äî éðtîe¦§¥¨¥
õea÷ì àeä äfä ïBaLçäL éôì ?å"ãà éîéa äæ ïBaLça ïéòáB÷§¦§¤§¤¦¥§¦¤©¤§©¤§¦
,ézîàä íîB÷îa àì ,éòöîàä íëeläa [ãìåîä] LîMäå çøiä©¨¥©§©¤¤§¦¨¨¤§¨¦Ÿ¦§¨¨£¦¦
òbôì éãk ,äiçc íBéå äòéá÷ íBé eNò Cëéôì ;eðòãBäL Bîk§¤©§§¦¨¨§¦¨§§¦¨§¥¦§Ÿ©

...ïéçBc éòéáøa ,ïéòáB÷ éLéìLa ?ãöék .ézîàä õea÷ íBéa§¦¨£¦¦¥©¦§¦¦§¦¦§¦¦¦
בתשרי האחד את  קובעים שאין מבאר  השנה)הרמב"ם  (ראש

סוגי שני  יש  הלבנה  במולד כי  ושישי, רביעי  ראשון, בימי

החודשים כל  של הממוצע  הוא  האמצעי', 'מולד א . חשבון:

קבוצם שעת  ויודעים  בקירוב  שמחשבין "החשבון  [של לפי 

המולד] הוא והשמש, דקדוק הירח במהלכם[בערך]בלא  אלא

שלפעמים המדויק  המולד הוא  האמיתי ' 'מולד  ב . האמצעי".

אחריו  ולפעמים  האמצעי' ה'מולד  לפני פ"ו הוא  לעיל (כמבואר

ה 'מולד ה"א) לפי השנה  ראש  קביעת  את  להשוות  וכדי .

ה 'מולד  פי  על  לחול צריכה  שהיתה  לקביעה  האמצעי'

ראש קביעת את דוחים שלפעמים  חכמים  אמרו  האמיתי'

לכן וה 'אמצעי '. ה 'אמיתי' המולד ישתוו וכך אחד ביום  השנה 

בשלישי, בשני , אלא אד"ו בימים  השנה  ראש  את  קובעים  לא 

ובשבת . בחמישי

הראב "ד: והקשה

יחול  לא השנה  שראש  תקנו  שחכמים מבואר בגמרא 

יום יחול שישי  או רביעי  בימים  ר "ה  יחול שאם  משום  באד "ו

קדושה ימי שני  ויהיו  ראשון או שישי בימים  הכפורים 

יהיה אפשר  אי  משניהם  הראשון ביום  מת  ימות  ואם  רצופים ,

יסריח שמא  לחשוש  ויש  ימים , שני לאחר  אלא  (ר"ה לקוברו 

א) בשבתכ, רבה  הושענא  יחול ראשון  ביום  ר"ה  יחול ואם  .

הערבה  חיבוט מצות  ב)ותתבטל מג, הביא(סוכה לא ומדוע .

ראש קביעת לאי אחר  טעם  כתב  אלא  אלו טעמים  הרמב "ם

אד"ו ? בימי  השנה 

יהושע ' ה 'פני ויתיישב)ומיישב  ד"ה שם :(ר"ה

הוא אד "ו  בימי השנה  ראש  קביעת לאי העיקרי הטעם 

ניתנה כך ולשם כנ "ל, המולדות, שני  את  להשוות הצורך 

השבוע , ימי בדילוג  הקביעות  ימי  את "לעשות לחכמים  רשות 

במולד  שיקבעו כדי אחד יום ולקבוע  אחד  יום  לדחות

מהימים יום  גם לדחות  יכלו זה  שלענין אלא  האמיתי"

הטעם הוא  לדחיה  א 'ד'ו ' את  דוקא  שקבעו והטעם  ב 'ג 'ה 'ז '

ואין ערבה , מצות  ומפני המתים  מפני  בגמרא, האמור 

הטעם . עיקר  את  נקט שהרמב"ם  להתפלא 

ה'תשע"ח  כסלו י' שלישי יום השנה  של אורכה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰- änçä úðL§©©©¨
ìL àéäL ,øîBà àeäL ìàøNé éîëçî LéäMîç úBàî L ¥¥©§¥¦§¨¥¤¥¤¦§Ÿ¥£¦¨

,øîBà àeäL íäî Léå ;úBòL LL àeäL ,íBé òéáøe íBé íéMLå§¦¦§¦©¤¥¨§¥¥¤¤¥
.íBiä òéáøî úBçt àéäL¤¦¨¥§¦©©

ה"א)להלן שנת(פ"י השניה  הדעה שלפי הרמב"ם  מפרט

ומ"ח  חלקים  ותתקצ "ז שעות  וחמש  יום  "שס "ה  היא  החמה 

פחות שלנו , השעון לפי דקות ל-5 4 בין  (שהם רגע "

הראשונה ). מהתקופה 
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כתב  ו)ועוד הלכה חשבון(שם שעל  הדברים  לי ונראין :

לפי השנה ... עיבור  לענין  סומכין היו (השניה ) זו  תקופה 

הראשון". מן יותר  האמת  הוא  זה  שחשבון 

הראשון " מן יותר  אמת הוא  זה "שחשבון  מלשונו והנה ,

ואכן, מסוימת . במידה  נכון  הראשון החשבון שגם  משמע

לפי נוהגים  החמה  שנת  באורך  התלויים  דינים  כמה לגבי

שזמנה בחו "ל  גשמים  שאלת  לענין  וכגון הראשונה , הדעה 

השנה (שכן תשרי  תקופת  תחילת לאחר  יום  ששים  הוא 

לפי נעשית  זו  וחלוקה  ('תקופות '), חלקים  לארבעה  מתחלקת 

לגבי וכן  הראשונה ). כדעה שעות , ושש  יום  שס "ה  חשבון

החשבון לפי  כי שנים  לכ"ח אחת  שקבעוה החמה ' 'ברכת

ביום ברקיע נתלתה  שבו למקום  החמה  חוזרת  אז הראשון

השני החשבון  לפי ואילו בראשית , ימי ששת  של הרביעי 

שנים . י "ט בכל המחזור  נשלם

"אמת (שהוא  השני החשבון לפי  תמיד נוהגים אין  ומדוע 

מהראשון ")? יותר

יותר ) (המדויק הראשון  והחשבון מאחר כי  שביארו יש 

(כגון הציבור לכלל הנוגעים  בעניינים הרי ומורכב , מסובך 

ושש יום  (שס "ה  'מעוגל' בחשבון נוקטים  גשמים) שאילת 

נוהגים דין לבית  רק  הנוגע  השנה  בעיבור  ורק שלימות ) שעות 

המדויק  החשבון פי  קלד)על סי' ח"ב תשב"ץ .(ראה

אינו הראשון  החשבון  אם  קשה : איך ועדיין  מדויק,

לברכה חוששים  ולא החמה , ברכת  לענין  פיו  על נוהגים

לבטלה ?

הרבי: ומבאר 

העליון בשורש  אך יותר , מדויק השני שהחשבון אף 

מסוימות שמסיבות  אלא  הראשונה , הדעה  כפי הוא  העיקר

יש להלכה  כן ועל אחר , בזמן למטה  הדבר משתלשל

למעלה שהיא  כפי  התקופה  עם  עמ'להתחשב  כ"ב, שיחות (לקוטי

(233.

ה'תשע"ח  כסלו י"א רביעי יום הצפוני  בקוטב שבת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰Cìäî©£©
äòLz ,úBòL íéøNòå òaøà àeäL ,ãçà íBéa éòöîàä LîMä©¤¤¨¤§¨¦§¤¨¤©§©§¤§¦¨¦§¨

.úBiðL äðBîLe íé÷ìç íéMîçå©£¦¦£¨¦§¤§¦
מהלך  פי  על נקבע  'יום ' המושג  עצם  האם  לדון: יש 

ש 'יום ' או  יום  נקרא  השמש  נעה  שבו הזמן  שמשך כך השמש ,

תלויה היא ואין שעות  וארבע  עשרים  של זמן יחידת  היא 

השמש . במהלך 

המדרש  מדברי  זו  שאלה  להוכיח  נב)ויש  אליעזר, דר' (פרקי

באויביהם נלחמו  ישראל כאשר השמש  את  העמיד שיהושע

שעיכוב וכיון  שבת . חילול לידי  יגיעו  שלא  כדי שבת בערב 

שהיום הוכחה  זו הרי השבת כניסת  לעיכוב  גרם  השמש  מהלך

השמש  במהלך רק אלא  מסוימת  זמן  ביחידת  תלוי (הגהות אינו

שם) .הרד"ל

והדרומי הצפוני הקוטב  ארצות  לגבי  מכאן שלמדו  ויש 

יחידה שכל  הפסק  ללא  ארוכות  תקופות זורחת  השמש  בהן

אצלם תחול  השבת  לכך ובהתאם  ארוך  אחד יום נחשבת  כזו 

רב  זמן לאחר שם)רק .(הרד"ל

רענן' ב 'זית  לך)אך לך פרשת כי(סוף המדרש  מדברי הקשה 

זרחה אלא  החמה שקעה לא  העולם לבריאת הראשונה  בשבת 

תלוי אינו  הימים שחילוף  מכך  ומבואר  שבת , מוצאי עד ברצף 

לא שהשמש  למרות נכנסה  השבת  שהרי השמש  במהלך

שקעה !

הסיבוב ובגמר  כדרכה  הלכה  השמש  באמת  כי  ותירץ 

האיר שעדיין  אלא  השבת , נכנסה  ואז לארץ מתחת  שקעה

אינה הבא  היום  כניסת  כך  ומשום הראשון ביום  שנברא  האור 

ועמדה מהילוכה  השמש  עצרה יהושע  בזמן  אך  מתעכבת ,

ששקעה . עד התחלף  לא  היום  ולכן במקומה 

יש הקוטב  במדינות  גם  הפוסקים  רוב לדעת ולמעשה ,

היום מתחלף  מכן ולאחר ליממה  שעות  וארבע עשרים  לחשב

כדור את  השמש  הקפת  עצם  שכן שקעה  לא  שהשמש  אע "פ 

את הקובעת היא  – מתחתיו ובין  האופק  מעל בין – הארץ 

לא או  נראית השמש  זה  במקום  אם  בין הפרש  ואין היממה 

היום כניסת  את מעכבת  לגמרי  מהילוכה  השמש  עצירת  ורק 

23)הבא  הערה ושם ואילך סה ע' א, בהלכה הזמנים .(ראה

ה'תשע"ח  כסלו י"ב חמישי יום התורה  בתוך יון חכמת

:„Î ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰úîëç̈§©
...äaøä íéøôñ ïåé éîëç da eøaçL ,úBiøèîébäå úBôe÷zä©§§©¦©§¦¤¦§¨©§¥¨¨§¨¦©§¥
íäa ïéàL ,íä úBøeøa úBéàøa ,íéøácä elà ìkL øçàîe¥©©¤¨¥©§¨¦¦§¨§¥¤¥¨¤
eøaçL ïéa íéàéáð íúBà eøaçL ïéa ,øaçîì ïéLLBç ïéà ...éôcŸ¦¥§¦©§©¥¥¤¦§¨§¦¦¥¤¦§

.íéBb íúBà¨¦
אלו בנושאים  יון  חכמי  ספרי  על  להסתמך הצורך  לכאורה ,

לעם התכונה  חכמת  נמסרה במקורה  שהרי 'בדיעבד' הוא 

הגמרא  כדברי א)ישראל , עה, ובינתכם(שבת חכמתכם  "היא 

הוי העמים ? לעיני  שהיא  ובינה  חכמה  איזו – העמים  לעיני 

ישראל  חכמי שספרי  אלא ומזלות ", תקופות  חישוב  זה  אומר 

לידינו. הגיעו  לא  אלו  בעניינים 

התשב "ץ  כתב  קד)וכן סי' אע "פ(ח"א החכמה  זאת  "כי :

החכמה זאת  אבדה הגלות  מפני אבל ובינתנו... חכמתנו  שהיא 

נשברים... בורות  לנו  לחצוב  והוצרכנו  (מאיתנו )... ממנו 

לקבלתנו מסכים  מחקר  החכמה  בזאת  יפה  חקרו יון  ".וחכמי

מאיתנו: היא  האומות  חכמת ומקור  יתכן שאף  ומוסיף ,

עלינו ידם כשגברה  שני  בבית ספרינו אליהם  הגיעו  "ואולי 

באמת". חכמותינו שהם  אע "פ  שמם  על חכמות  אותם  וקראו

חיות  המהר "ץ  נעתיק)וכתב ועתה ד"ה פ"ג למשה (תפארת

אלא זה  אין יון חכמת  על הסתמך  הרמב "ם  שבהם  שבמקומות 

כפי חז"ל, בדברי  וטמונה  הצפונה הכוונה  את  לגלות  כדי 

מלוניל לר"י במכתבו הרמב "ם  הדור)שכתב  פאר שלקח (שו"ת



קמט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בקודש". משמשות  להיות  וטבחות  "לרקחות  אלו  חכמות 

להישען בצורך יתרון  יש  העניינים, פנימיות  לפי ואולם 

הרבי  שמבאר כפי  האומות , חכמת  ד"ה על  תשמ"ח, המאמרים (ספר

:החודש)

התקופות שחכמת שהגם  שבדבר , החידוש  "...שזהו 

חלק נעשית  היא מ"מ האומות , חכמת  היא והגימטריות 

ברכת אלו הלכות  ללימוד  קודם גם שמברכים  ה ', מתורת 

שנעשית עד  שבתורה , מהלכה  חלק שנעשית ועד  התורה,

תורת קורא  שאדם  הרמב "ם  כתב שעליו  תורה ממשנה חלק

אחר ספר  צריך ואינו  זה  ספר קורא  ואח"כ עמרם בן משה 

(חכמת טבע  בעניני  שגם  שבתורה , החידוש  זה  כי ביניהם ...

שייך  זה  שעניין ומוסיף שבזה ". האלקות את  מגלים  האומות )

והרמב"ן שהרמב "ם  בתניא  שכתב  "כמו  דווקא : לרמב "ם

לתורתו". או ה ' לעבודת האומות  בחכמת  להשתמש  ידעו

ה'תשע"ח  כסלו י"ג שישי יום ה' לעבודת כרמז החודש קידוש

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰eðøàa éøä£¥¥©§
úøé÷çáe ,äiàøä úòéãéa íäì ïéëéøvL íéëøcä ìk úBðBaLç¤§¨©§¨¦¤§¦¦¨¤¦¦©¨§¦¨©£¦©
éëøcî Cøc eøñçé àìå ,íéðéáîì òeãé ìkä äéäiL éãk ,íéãòä̈¥¦§¥¤¦§¤©Ÿ¨©¦§¦¦§Ÿ©§§¤¤¦©§¥

.äøBzä©¨
שניתנה הקב "ה  של שתורתו היא התורה  ענין שלימות 

ידי על  האדם  של  והבנתו  לשכלו  וחודרת נקלטת  מלמעלה 

עבודתו.

ידי על הן שהוא  החודש  קידוש במצות  הדבר ומרומז

zii`xהזה "החדש  הפסוק  על חז "ל שדרשו כמו הלבנה ,

ב)לכם " יב, "כזה (שמות -d`x" ה"א)וקדש פ"א ידי(לעיל על והן 

הרמב"ם oeaygה שכתב  כמו  ה"ו), מחשבין(שם דין  "בית 

כאן,.בחשבונות כתב  וכן  שידעו ...". עד ומדקדקים  וחוקרים  ..

הראיה". בידיעת  להם שצריכין הדרכים  כל חשבונות  "ביארנו

ה ': בעבודת  מלמעלהdi`xועניינם  הגילוי על מורה

במצותoeaygו ולכן  והשגה . בהבנה  האדם  עבודת  על  מורה

החודש  בראשית)קידוש  ר"פ רש"י ישראל", שנצטוו ראשונה ("מצוה

הבא שהגילוי ללמדנו  יחד, גם  הענינים שני מודגשים 

ולהבנתו(ראיה)מלמעלה  האדם  לשכל  לחדור  .(חשבון)צריך 

שבעבודת העילוי  החודש  בקידוש  מודגש  וביותר 

דין בית  ידי על  נעשית  החודש  קביעות  שהרי התחתונים

אתם " תקבעו "אשר  חז "ל שדרשו  כפי בלי שלמטה , – (אתם

אפילווא"ו) אתם מזידין , אפילו  אתם  שוגגין, אפילו  "אתם  -

מוטעין".

(252 'nr p"yz'd zegiyd xtq)

ה'תשע"ח  כסלו י"ד קודש שבת משמיים? רמז – טבעיים אסונות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰äiç ìò ïépòúî ïéà¥¦§©¦©©¨
éøä ,íBia øéòa äúàøð ?ãöék .úçlLî àéäL ïîæa àlà ,äòø̈¨¤¨¦§©¤¦§ª©©¥©¦§£¨¨¦©£¥

..úçlLî Bæ§ª©©
כתוצאה בהכרח  בא  האדם  על המתרגש  אסון כל האם 

כעונש שלא הטבע גורמי ידי  על שיארע שאפשר  או מחטא

משמיים ?

בין להבחין  יש  זו  בשאלה  כי נראה  אלו מהלכות  והנה ,

הציבור : על לדיון היחיד על דיון

אסון על  תענית  קובעים  שאין מבואר  זו בהלכה  מחד,

הרגיל  כטבעה  שלא  כשנהגה  אלא רעה חיה  ידי על שאירע 

צריכה והופעתה  השמים מן  כ'משולחת ' נחשב היא אז כי

בכך  לראות  אין טבעה , כפי  נהגה  כאשר  אך לתשובה, לעורר

תענית . לקבוע  חחחהמצריך מיוחד  אסון 

לעיל ה"ט)מאידך, שהציבור(פ"א "כשם  הרמב "ם  כתב 

הרי כיצד, צרתו . על מתענה היחיד כך צרתן , על  מתענים 

יש האסורין, בבית  אסור או במדבר  תועה  או חולה  לו  שהיה 

הרמב "ם כתב יחיד  תענית שלגבי הרי עליו ". להתענות  לו

הטבע , מדרך חורגים שאינם  מאורעות על  אף להתענות  שיש 

וכדומה . מחלה  כגון 

הדברים : וביאור 

קורה היה  לא  טבעי אסון וגם בעולם  מקרה אין בוודאי

בגמרא  שמסופר כפי חטא , האדם  א)אילולא  לג, נחש(ברכות על 

בן חנינא  רבי  את שהכיש עד  הבריות את מזיק שהיה  מסוכן

החטא אלא  ממית  ערוד 'אין  כך: על  ואמרו  הנחש  ומת  דוסא 

ממית '.

סביבתו וכן  טבעית , צרה  לו  שאירעה עצמו האדם ולכן ,

וראוי שבידם העבירות על  בתשובה  לשוב  צריכים  הקרובה ,

שיתענו.

מדובר כי  להניח יש  כאשר  רק  נקבעת  ציבור תענית  אך

באופן הזיקה  החיה  כאשר  ודווקא  הציבור, כל על כללית בצרה 

חטא שהציבור  משמים  סימן  שזהו  לומר  יש  דרכה  שאינו

אינו טבעי  מאורע  אך שבידם , מעוונות  בתשובה לשוב ועליהם 

תענית . כך על קובעים  ואין הציבור על הבאה  צרה  בגדר 

(m"anxd lr mdxa` xe`)

חסדים לשון רבים קאי על ב' סוגי החסדים, חסד מלבר וחסד מלגאו, שמהם נמשכים ב' סוגי השפעות.
ממאמר שבת פרשת וישלח ה'תשכ"ח
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושמקבלים 1) השבת את דוחה החודש שעדות בו נתבאר

יוצאים. השלוחים חדשים ששה ועל היום, כל אותם

.‡ÔÈ·e Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆ƒ»»≈≈∆≈
˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ CÏ‰Ó ÔÈc ˙Èa Ba LiL ÌB˜Ó»∆≈≈ƒ«¬««¿»»»
‡Ï - Ôk ÏÚ ¯˙È Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ,ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈÎÏB‰ -¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»≈≈∆»≈«≈…
¯·kL ,˙ÏÚBÓ ÌÈLÏL ÌBÈ ¯Á‡ Ô˙e„Ú ÔÈ‡L ;eÎÏÈ≈¿∆≈≈»««¿ƒ∆∆∆¿»

L„Á‰ ¯aÚ˙2. ƒ¿«≈«…∆

בשאלות 2) אותם ומטריפים עליהם "מאיימים שהרי
ומשתדלים  בעדות ומדקדקים בבדיקות עליהם ומטריחים
מעובר", שמו ויצא הואיל זה חודש יקדשו שלא דין בית
תועלת  תהיה לא ילכו שאפילו ילכו, שלא כאן כתב ולפיכך

בעדותם.

.·˙È·Ï ÔÈÎÏB‰ el‡ È¯‰ - L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆¬≈≈¿ƒ¿≈
e‡¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ,˙aL ‰È‰ elÙ‡Â „ÈÚ‰Ï ÔÈcƒ¿»ƒ«¬ƒ»»«»∆∆¡«¬∆ƒ¿¿
˙‡ ‰ÁBc '„ÚBÓ' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,Ì„ÚBÓa Ì˙‡…»¿¬»¿»»∆∆¡«≈∆∆

˙aM‰3L„Á L‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ««»¿ƒ»≈¿«¿ƒ∆»«……∆
˙wz ÈtÓ ,„·Ïa È¯Lz L„Á L‡¯ ÏÚÂ ÔÒÈƒ»¿«……∆ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«»«

˙B„ÚBn‰4ÏÚ ÔÈÏlÁÓ - Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ·e . «¬ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»¿«¿ƒ«
,L„ÁÂ L„Á L‡¯ ÏÎaL ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÈtÓ ,ÔlkÀ»ƒ¿≈»¿«»∆¿»……∆»…∆

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L5. ∆∆∆««»

והוא 3) במועדו", לי להקריב "תשמרו כתוב: התמיד בקרבן
בו  שכתוב מקום שכל לומדים מכאן בשבת. אפילו קרב

שבת. דוחה על 4)"במועדו" וסוכות. הכפורים יום פסח,
מפני  השבועות, חג בו שיש אףֿעלֿפי מחללים, אין סיון
ניסן  חודש שנתקדש וכיוון העומר, בספירת תלוי שהוא
השבועות. חג יהיה מתי ממילא ידעו הפסח, חג ונקבע

מוסב 5) וזה במועדיכם", לה' תעשו "אלה שכתוב משום
פרשה. באותה הנזכר חודש, ראש קרבן על

.‚˙‡ L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú‰ ÔÈÏlÁnL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ»≈ƒ∆»∆«…∆∆
Ô˙B‡ ÔÈkÊnL ÌÈ„Ú‰ Ô‰nÚ ÔÈÏlÁÓ Ck ,˙aM‰6 ««»»¿«¿ƒƒ»∆»≈ƒ∆¿«ƒ»
ÔÈ‡B¯‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a7. ¿≈ƒƒ…»≈ƒ«ƒƒ∆»ƒ

- „Á‡ „Ú ÔÈc ˙È·Ï Ô˙B‡ ÚÈ„BnL ‰Ê ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»∆∆ƒ«»¿≈ƒ≈∆»
˜ÙqÓ ÏlÁÓe Ô‰nÚ CÏB‰ ‰Ê È¯‰8‡ˆnÈ ‡nL , ¬≈∆≈ƒ»∆¿«≈ƒ»≈∆»ƒ»≈
.BnÚ Û¯ËˆÈÂ ¯Á‡«≈¿ƒ¿»≈ƒ

להעיד.6) וזכאים כשרים שהם עליהם ואף 7)המעידים
מותר  זאת בכל מדרבנן, אלא אינה הזאת העדות שכל פי על
בית  יקבלו לא זו עדות בלי שהרי השבת, את זה על לחלל
מכירים  שאינם מכיוון החודש, על המעידים העדים את דין

להעיד 8)אותם. העד אצל שהלך נהוראי ברבי "מעשה
נהוראי  שר' שפירש שם, אשי וכרב באושא". בשבת עליו
שהיה  אףֿעלֿפי באושא, אחד עוד עם להצטרף לבדו הלך

ימצאנו. לא שמא ספק

.„‰ÏBÁ ,˙aM‰ ÏÈÏa L„Á‰ ˙‡ ‰‡¯L ,„Ú‰ ‰È‰»»»≈∆»»∆«…∆¿≈««»∆
¯BÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ·Èk¯Ó -9‰hÓa elÙ‡Â ,10Ì‡Â . «¿ƒƒ««¬«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

C¯ca ·¯B‡ Ô‰Ï LÈ11ÈÏk Ô„Èa ÌÈ„Ú‰ ÔÈÁ˜BÏ - ≈»∆≈«∆∆¿ƒ»≈ƒ¿»»¿≈
ÔÈÊ12.˙BBÊÓ Ì„Èa ÌÈÁ˜BÏ - ‰˜BÁ¯ C¯c ‰È‰ Ì‡Â . «ƒ¿ƒ»»∆∆¿»¿ƒ¿»»¿

ÌLk :e¯Ó‡È ‡Ï - ÏkÏ ‰‡¯Â ÏB„b e‰‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆«………¿¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡ e‰e‡¯ eÁ‡ e‰eÈ‡¯L∆¿ƒ¬«¿»«≈ƒ¿≈»¿ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,L„Á‰ ‰‡¯iL ÈÓ Ïk ‡l‡ ;˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÏ¿«≈∆««»∆»»ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿∆
˙Èa Ba Úe·wL ÌB˜n‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰ÈÂ ,„ÈÚ‰Ï Èe‡»̄¿»ƒ¿ƒ¿∆≈≈«»∆»«≈
˙‡ ÏlÁÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ - ˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ ÔÈcƒ«¿»»»ƒ¿»»»¿«≈∆

.„ÈÚ‰Ïe CÏÈÏÂ ˙aM‰««»¿≈≈¿»ƒ

על 9) משא להוציא ואסור כמשא הריהו שחולה אףֿעלֿפי
בשבת. במיטה 10)הבהמה חולה שהמוציא אףֿעלֿפי

מיתה. לעדי 11)חייב שארבו והבייתוסים הכותים כגון
החכמים. את להטעות כדי ועכבום, ֿ 12)החודש אףֿעל

הרבים. לרשות היחיד מרשות הוצאה מלאכת בזה שיש פי

.‰ÌBÈ ÏÎa L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ ‰BL‡¯a»ƒ»»¿«¿ƒ≈«…∆¿»
ÌÈLÏL13ÔÈa „Ú ‡B·lÓ ÌÈ„Ú‰ e‰zL ˙Á‡ ÌÚt . ¿ƒ««««ƒ¿«»≈ƒƒ»«≈
ÌÈa¯Ú‰14Lc˜na eÏ˜Ï˜˙Â ,15;eOÚi ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ »«¿«ƒ¿ƒ¿«¿¿«ƒ¿»¿…»¿««¬

e‡B·È ‡nL - ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ‰ÏBÚ eOÚÈ Ì‡ƒ«¬»∆≈»«¿«ƒ∆»»
„ÈÓz ¯Á‡ ÌBi‰ ÛÒeÓ e·È¯˜iL ¯LÙ‡ È‡Â ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ««««»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL16‡lL ,eÈ˜˙‰Â ÔÈc ˙Èa e„ÓÚ . ∆≈»«¿«ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆…
‰Án‰ „Ú ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú ÌÈÏa˜Ó eÈ‰È17È„k , ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆∆»««ƒ¿»¿≈

ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Â ÔÈÙÒeÓ ·È¯˜‰Ï ÌBia ˙e‰L ‡‰iL∆¿≈¿«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈
.Ì‰ÈkÒÂ ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿ƒ¿≈∆

היום,13) כל החודש עדות לקבל רשאים שהיו לומר רוצה
כך. כל יאחרו שהעדים אירע לא העדים 14)אבל כלומר,

ומחצה, שעות בשמונה שהוא התמיד, שחיטת זמן אחר באו
ומכיוון  החמה. שקיעת לפני וחצי שעות שלוש כלומר,
כדלהלן. נתבלבלו, - העדים באו לא הזמן שבתחילת

העדים.15) שבאו כבש 16)לפני שהקריבו לומר וצריך
תמיד, לקרבן יהא העדים, יבואו לא שאם תנאי, על התמיד
ידעו  שלא לפי אלא מוסף, לקרבן יהא - העדים יבואו ואם
תמיד  של אם עליו, לומר שיר איזה ידעו לא קרבן, של טיבו

מוסף. של או חול של שבין 17)- תמיד הקרבת עת היא
הערביים.

.Â„ÈÓz ÔÈOBÚ - ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,‰ÁÓ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿…»≈ƒƒ»ƒ
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL18‰Án‰ ÔÓ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ∆≈»«¿«ƒ¿ƒ»≈ƒƒ«ƒ¿»

L„˜ ¯ÁÓÏe L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ‚‰B - ‰ÏÚÓÏe19, ¿«¿»¬ƒ«…∆¿»»…∆
B˙B‡ ÔÈLc˜Ó eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,¯ÁÓÏ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Óe«¿ƒƒ»¿»»¿ƒ∆…»¿«¿ƒ
ÔÁBÈ Ôa¯ ÔÈ˜˙‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓ .‰ÁÓ ¯Á‡««ƒ¿»ƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»
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Ïk L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰iL ,BÈc ˙È·e È‡kÊ Ôa∆««≈ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆»
Blk ÌBi‰20ÛBÒa ÌÈLÏL ÌBÈ ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡Â ; «À«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ¿

‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ ÌBi‰21,Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - «»ƒ¿ƒ«««»¿«¿ƒ≈»
.„·Ïa ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÈLc˜Óe¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«

אותם.18) יקבלו לא המנחה, אחר עדים יבואו אם שאף
שעד 19) שמכיוון השנה, בראש שהמדובר רש"י ופירש

עדים  יבואו שמא שחששו בקדושה, בו נהגו עכשיו
נתברר  שכבר אףֿעלֿפי בקדושה, זה יום גומרים ויקדשוהו,

טוב. יום היום -20)שאין הקודמת לתקנה הסיבה כי
בוטלה. - בקרבן שהות 21)הקלקול עדיין כשישנה

חברי  ראוהו אם אבל וחקירה, ולדרישה עדים לקבלת
לקדש  אפשר וחקירה, בדרישה צורך שאין עצמם, הביתֿדין
לשקיעת  בסמוך דווקא ולאו היום בסוף אפילו החודש את

החמה.

.Êe‡a ‡lL ÈtÓ L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯aÚnLk¿∆¿«¿ƒ≈ƒ∆«…∆ƒ¿≈∆…»
ÔÎeÓ ÌB˜ÓÏ ÔÈÏBÚ eÈ‰ ,ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk ÌÈ„Ú≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»

ÌBÈa ‰cÚÒ Ba ÔÈOBÚÂL‡¯ ‡e‰L ,ÌÈLÏLe „Á‡ ¿ƒ¿À»¿∆»¿ƒ∆…
Ì„˜ ÛLpa ‡l‡ ,‰ÏÈla ÌLÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .L„Á…∆¿≈ƒ¿»««¿»∆»«∆∆…∆

LÓM‰ ˙BÏÚ22˙BÁt BÊ ‰cÚÒÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â . ¬«∆∆¿≈ƒƒ¿À»»
,˙ÈË˜Â Ô‚c ˙Ùa ‡l‡ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .‰¯OÚÓ≈¬»»¿≈ƒ»∆»¿«»»¿ƒ¿ƒ
ÏL ‰ÂˆÓ ˙cÚÒ ‡È‰ BÊÂ .‰cÚq‰ ˙Úa ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ¿≈«¿À»¿ƒ¿À«ƒ¿»∆

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ L„Á‰ ¯eaÚ23. ƒ«…∆»¬»¿»»

בשעה 22) וזהו השמש, עלות לפני שהכוונה רבנו ומפרש
גמור. לילה ולא גמור יום -23)שלא הסעודה ומטרת

קדשוהו. שלא מאחר החודש עיבור לפרסם

.Á,L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ,‰BL‡¯a»ƒ»¿∆»≈ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
˙B‡eOÓ ÔÈ‡ÈOÓ eÈ‰24eÚ„iL È„k ,ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯a »«ƒƒ«¿»≈∆»ƒ¿≈∆≈¿

ÔÈ‡ÈOÓ eÈ‰L ,ÌÈ˙ek‰ eÏ˜ÏwMÓ .ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«ƒ∆»«ƒƒ
˙B‡eOÓ25ÌÚ‰ ˙‡ ˙BÚË‰Ï È„k26e‰iL eÈ˜˙‰ , «¿≈¿«¿∆»»ƒ¿ƒ∆¿

ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏL27el‡ ÌÈÁeÏLe .ÌÈa¯Ï ÔÈÚÈ„BÓe ¿ƒ¿ƒƒƒ»«ƒ¿ƒ≈
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ·BË ÌBÈ ˙‡ ‡Ï ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡≈»¿«¿ƒ…∆¿…∆«ƒƒ

˙aL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â28˙aM‰ ˙‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡L ; ¿≈»ƒ««»∆≈¿«¿ƒ∆««»
„·Ïa BLc˜Ï ‡l‡ ,BÓi˜Ï29. ¿«¿∆»¿«¿ƒ¿«

היום 24) (ליל בערב שלושים ביום אש אבוקות מדליקים
היה  השלושים שיום הרחוקים, ידעו ואז ואחד), השלושים
שעבר  שהחודש ידעו המשואות, נראו לא ואם ראשֿחודש.

ולא 25)מעובר. החודש את ביתֿדין שעיברו במקרה
בהריהם. משואות [=הכותים] הם השיאו משואות, השיאו

חסר.26) שהחודש יחשוב את 27)שהעם ובטלו
שביטלן. הוא שרבי אמרו, ובירושלמי המשואות.

[=שבת]28) זה יוםֿהכפורים; מחילול חמור שבת חילול
בכרת. הכפורים] [=יום וזה לעדי 29)בסקילה כלומר,

אבל  השבת, את לחלל מותר החודש את המקדשים החודש
כבר  שהחודש ומודיעים מקיימים רק שהם לשלוחים לא

קודש.

.ËÔÒÈ ÏÚ :ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏL eÈ‰ ÌÈL„Á ‰ML ÏÚ«ƒ»√»ƒ»¿ƒ¿ƒ«ƒ»
ÏeÏ‡ ÏÚÂ ,˙ÈÚz‰ ÈtÓ - ·‡ ÏÚÂ ,ÁÒt‰ ÈtÓ -ƒ¿≈«∆«¿«»ƒ¿≈««¬ƒ¿«¡

ÌBÈa ÔÈtˆÓ e·LiL È„k ,‰M‰ L‡¯ ÈtÓ -ƒ¿≈…«»»¿≈∆≈¿¿«ƒ¿
ÏeÏ‡Ï ÌÈLÏL30Ì‰Ï Ú„B Ì‡ ;31ÔÈc ˙Èa eLcwL ¿ƒ∆¡ƒ«»∆∆ƒ¿≈ƒ

Ì‡Â ,„·Ïa L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÌÈ‚‰B - ÌÈLÏL ÌBÈ¿ƒ¬ƒ«…∆ƒ¿«¿ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ L„˜ ÌÈLÏL ÌBÈ ÌÈ‚‰B - Ì‰Ï Ú„B ‡Ï…«»∆¬ƒ¿ƒ…∆¿∆»

È¯Lz ÈÁeÏL Ì‰Ï e‡B·iL „Ú ,L„˜ ÌÈLÏLe32. ¿ƒ…∆«∆»»∆¿≈ƒ¿≈
ÈtÓ - ÂÏÒk ÏÚÂ ,˙B„ÚBn‰ ˙wz ÈtÓ - È¯Lz ÏÚÂ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈«»««¬¿«ƒ¿≈ƒ¿≈

- ¯„‡ ÏÚÂ ,‰kÁ˙ÈaL ÔÓÊ·e .ÌÈ¯et‰ ÈtÓ ¬À»¿«¬»ƒ¿≈«ƒƒ¿«∆≈
ÔË˜ ÁÒt ÈtÓ - ¯i‡ ÏÚ Û‡ ÔÈ‡ˆBÈ Ìi˜ Lc˜n‰33. «ƒ¿»«»¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈∆«»»

אלול.30) ראשֿחודש אימתי לדעת צריך כך ומשום
לירושלים.31) הקרובים ראש 32)למקומות מתי ידעו ואז

וסוכות. הכיפורים יום יקבעו פיו ועל תשרי, חודש
שבועות,33) מפני שלוחים, יצאו לא סיוון ועל שני. פסח

ביום  והוא העומר, בספירת תלוי הוא כי קבוע, שזמנו משום
פסח. של לשני החמישים

.ÈÌBÈa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ È¯Lz ÈÁeÏLe ÔÒÈ ÈÁeÏL¿≈ƒ»¿≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆»¿
L„Á L‡¯34LÓM‰ ‰ÏÚzL ¯Á‡35eÚÓLiL „Ú , ……∆««∆«¬∆«∆∆«∆ƒ¿¿

'Lc˜Ó' ÔÈc ˙Èa ÈtÓ36ÛBÒa ÔÈc ˙Èa eLc˜ Ì‡Â . ƒƒ≈ƒ¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿
˙Èa ÈtÓ eÚÓLÂ ,e¯Ó‡L BÓk ,ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆»«¿¿»¿ƒƒ≈
‰MM‰ ¯‡L ÈÁeÏLe .·¯ÚaÓ ÔÈ‡ˆBÈ - 'Lc˜Ó' ÔÈcƒ¿À»¿ƒƒ»∆∆¿≈¿»«ƒ»
,Á¯i‰ ‰‡¯pL ¯Á‡ ·¯ÚaÓ ˙‡ˆÏ Ì‰Ï LÈ ÌÈL„Á√»ƒ≈»∆»≈ƒ»∆∆««∆ƒ¿»«»≈«
;L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa eLc˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿≈ƒ∆«…∆
È‡cÂa ¯ÁÓÏ È¯‰L ,e‡ˆÈ - L„Á‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿»«…∆≈¿∆¬≈¿»»¿««

.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ≈ƒ

מחמת 34) לצאת יכולים אינם בתשרי אבל ניסן, בחודש
יוםֿטוב. ביום.35)קדושת אלא אינו החודש שקידוש

שיתאמת 36) צריך בהם, תלוייה המועדים שקביעת כיוון
החדשים. מבשאר יותר הדבר להם

.‡ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ,ÔÈÚÈbÓ ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ«ƒƒ»ƒ
;‰¯Bza ·e˙kk „Á‡ ·BË ÌBÈ ˙B„ÚBn‰ ˙‡∆«¬∆»«»«»
ÔÈÚÈbÓ ÌÈÁeÏM‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n·e«¿»¿ƒ∆≈«¿ƒ«ƒƒ

˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡37ÈÙÏ , ¬≈∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈¿ƒ
L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ∆»¿≈ƒ∆«…∆

.‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡≈∆

גלויות".37) של טובים ימים "שני נקראים והם

.·È,ÔÒÈ ÈÁeÏL Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ eÈ‰L ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»«ƒƒ¬≈∆¿≈ƒ»
È¯Lz ÈÁeÏL Ô‰Ï ÔÈÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ38‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ¿…»«ƒƒ»∆¿≈ƒ¿≈ƒ«ƒ»»

ÔÈÁeÏL Ô‰Ï eÚÈb‰ È¯‰L ,„Á‡ ÌBÈ ÁÒt eOÚiL∆«¬∆«∆»∆¬≈ƒƒ»∆¿ƒ
·BË ÌBÈ eOÚÈÂ ,L„Á L‡¯ Úa˜ ÌBÈ ‰Ê È‡a eÚ„ÈÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿«……∆¿«¬
Ô‰ÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈÓÈ ÈL ˙Bkq‰ ‚Á ÏL∆««À¿≈»ƒ∆¬≈…ƒƒ¬≈∆
eÈ˜˙‰ ˙B„ÚBna ˜ÏÁÏ ‡lL È„Îe ;ÔÈÁeÏM‰«¿ƒ¿≈∆…«¬…«¬ƒ¿ƒ
ÌL ÔÈÚÈbÓ È¯Lz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆»»∆≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ»

ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ39˙¯ˆÚ ÏL ·BË ÌBÈ elÙ‡ ,40. ƒ¿≈»ƒ¬ƒ∆¬∆∆

וביום 38) השנה בראש מהלכים אינם תשרי ששלוחי משום
פסח 39)הכפורים. יעשו שאם תשרי", אטו ניסן "גזירה

השלוחים, פי על שלא אחד, יום סוכות גם יעשו אחד, יום
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יטעו. תלוי 40)ופעמים שאינו אףֿעלֿפי השבועות. חג
העומר.בקידוש בספירת אלא סיוון חודש ראש

.‚ÈÈL ?È¯Lz ÈÁeÏLÏ ÔÒÈ ÈÁeÏL ÔÈa ‰nÎÂ¿«»≈¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
- È¯L˙a „Á‡a ÔÈÎl‰Ó ÔÈ‡ È¯Lz ÈÁeÏML .ÌÈÓÈ»ƒ∆¿≈ƒ¿≈≈»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈
‡e‰L ÈtÓ - Ba È¯ÈOÚa ‡ÏÂ ,·BË ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿…«¬ƒƒƒ¿≈∆

.¯etk ÌBÈƒ

.„ÈelÙ‡ ‡l‡ ,ÌÈL Ô˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ∆»¬ƒ
¯bz elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ÁÈÏL ‡ÏÂ .ÔÓ‡ „Á‡41 ∆»∆¡»¿…»ƒ«ƒ¿«∆»¬ƒ«»

ÈtÓ ÈzÚÓL È‡ :¯Ó‡Â Bk¯„k ‡aL ,ÌÚ‰ ¯‡MÓƒ¿»»»∆»¿«¿¿»«¬ƒ»«¿ƒƒƒ
ÔÓ‡ - ÈBÏt ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙Èa42, ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿¿ƒ∆¡»

ÈeOÚ‰ ¯·c ‰Ê ¯·cL ;ÂÈt ÏÚ ˙B„ÚBn‰ ˙‡ ÔÈw˙Óe¿«¿ƒ∆«¬«ƒ∆»»∆»»∆»
˙BÏb‰Ï43¯Lk „Á‡ „ÚÂ ,44.ÂÈÏÚ ÔÓ‡ ¿ƒ»¿≈∆»»≈∆¡»»»

דין 42)רוכל.41) בית קדשו ואמר העולם מסוף אחד "בא
נאמן". - החודש אדם 43)את אין להגלות העשוי ובדבר

לאשה 44)משקר. (להעיד אשה" שב"עדות פי על ואף
זה, מטעם לעדות, פסולים אפילו נאמנים בעלה), שמת
תישאר  "שלא נוסף: טעם יש שם - להגלות עשוי שהוא

עגונה".

.ÂË,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk e·LiL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿»¿ƒ¿…»≈ƒ
e¯‡aL BÓk ,L„Á‰ ˙‡ e¯aÚÂ ÛLpa eÓÈkL‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿∆«…∆¿∆≈«¿
ÌÈ„Ú e‡a ÌÈÓÈ ‰MÓÁ B‡ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ,‰Ê ˜¯Ùa¿∆∆∆¿«««¿»»¬ƒ»»ƒ»≈ƒ

ÌÈ˜BÁ¯45‡e‰L ,BpÓÊa L„Á‰ ˙‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â ¿ƒ¿≈ƒ∆»∆«…∆ƒ¿«∆
ÔÈÓi‡Ó - L„Á‰ ÛBÒa e‡a elÙ‡Â ,ÌÈLÏL ÏÈÏ≈¿ƒ«¬ƒ»¿«…∆¿«¿ƒ

Ì˙B‡ ÌÈÙÈ¯ËÓe ,ÏB„b Ìei‡ Ô‰ÈÏÚ46,˙BÏ‡La ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ»ƒ¿≈
˙B˜È„·a Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓe47˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Óe ,48, «¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ»≈

ÔÈc ˙Èa ÔÈÏczLÓeÏÈ‡B‰ ,‰Ê L„Á eLc˜È ‡lL ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿«¿…∆∆ƒ
¯aÚÓ BÓL ‡ˆÈÂ49. ¿»»¿¿À»

רחוק.45) דעתם.46)ממקום את שאלות 47)מבלבלים
חשובות. בלתי לעדות 48)צדדיות הנוגעות בשאלות

כמעובר.49)גופא. שנתפרסם

.ÊËÔ˙e„Úa ÌÈ„Ú‰ e„ÓÚ Ì‡Â50,˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ , ¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿À∆∆
ÌÈB·e ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â51‰¯˜ÁÂ «¬≈»≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿¿»

ÔÈBÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó - Èe‡¯k ˙e„Ú‰»≈»»¿«¿ƒ¿¿ƒƒ
Á¯i‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈLÏL ÌBiÓ L„Á‰ B˙B‡Ï¿«…∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»≈«

ÂÏÈÏa52. ¿≈…

השפיעו.50) לא האיומים לא 51)וכל השאלות וכל
דעתם. את "מאיימין",52)בלבלו המלה משמעות היא כן

לא  אם אבל יעידו, שלא אותם ומבלבלים עליהם מאיימין
עדותם. מקבלים נתבלבלו

.ÊÈ,¯aÚÓ ‰Ê L„Á ÁÈp‰Ï ÔÈc ˙Èa eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿¿≈ƒ¿«ƒ«…∆∆¿À»
‡e‰ ‰ÊÂ .ÔÈÁÈpÓ - el‡ ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL Ì„˜ ‰È‰Lk¿∆»»…∆∆»»≈ƒ≈«ƒƒ¿∆

C¯ˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ :e¯Ó‡L53ÔÓ LÈÂ . ∆»¿¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆¿≈ƒ
:¯ÓB‡Â ,‰Ê ¯·„a ˜ÏBÁL ÈÓ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒƒ∆≈¿»»∆¿≈

C¯ˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ54e‡·e ÏÈ‡B‰ ; ¿»≈¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈLc˜Ó - ÌÈ„Ú55. ≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¬≈∆

כך 53) ואחר נתעבר, כבר כשהחודש רבנו פירש בזה וגם
את  ומשאירים עדותם, מקבלים שאין ראייה, עדי באו

בכך. צורך יש אם מעובר, סדורה:54)החודש והשנה
חודש  לעבר מקום ואין מלא, אחד וחודש חסר אחד חודש

שהוא. צורך לאיזה על 55)נוסף העדים על מאיימין "ואין
לעברו". בזמנו שנראה החודש

.ÁÈ‡l‡ ‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ‰ ˙˜ÏÁÓ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈«¬…∆«¬»ƒ¿»»∆∆»
ÔÒÈ È„Úa B‡ ,È¯L˙Â ÔÒÈ ÔÓ ıeÁ ÌÈL„Á‰ ¯‡Laƒ¿»∆√»ƒƒƒ»¿ƒ¿≈¿≈≈ƒ»
‰Ó ‰OÚ ¯·kL ,ÌÈÏ‚¯‰ e¯·ÚL ¯Á‡ e‡aL È¯L˙Â¿ƒ¿≈∆»««∆»¿»¿»ƒ∆¿»«¬»«
Ï·‡ ;˙B„ÚBn‰ ÔÓÊe ˙Ba¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚÂ ‰OÚpM∆«¬»¿»«¿««»¿»¿««¬¬»

L„Á‰ ÈˆÁ Ì„˜ È¯L˙Â ÔÒÈa ÌÈ„Ú‰ e‡a Ì‡56- ƒ»»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈…∆¬ƒ«…∆
Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó57ÔÈ‡L ;ÏÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ≈»¿≈¿«¿ƒ¬≈∆¿»∆≈

‡Óe‰e‡¯L L„Á‰ ÏÚ e„ÈÚ‰L ,ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi ¿«¿ƒ«≈ƒ∆≈ƒ««…∆∆»
.B¯aÚÏ È„k ,BpÓÊaƒ¿«¿≈¿«¿

בהם.56) תלוייה המועדים קביעת ומקדשים 57)שעדיין
השלשים. ביום החודש

.ËÈÈ¯‰Â ,Ô˙e„Ú ‰Ï˜Ï˜˙pL ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi‡Ó Ï·‡¬»¿«¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿«¿¿»≈»«¬≈
¯aÚ˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z ‡lL È‡‚e ‰ËB ¯·c‰«»»∆¿«∆…ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
Ìi˜˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL È„k Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ,L„Á‰«…∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈∆ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÌÊ‰Ï ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ .BpÓÊa L„Á‰«…∆ƒ¿«¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈∆»≈ƒ

ÔÈc ˙Èa e‰eLcwL Ì„˜ BpÓÊa e‰e‡¯L58el‡ È¯‰ - ∆»ƒ¿«…∆∆ƒ¿≈ƒ¬≈≈
‰nÊ‰‰ Ìi˜˙z ‡lL „Ú ÔÈnÊn‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó¿«¿ƒ««¿ƒƒ«∆…ƒ¿«≈«¬«»

.BpÓÊa L„Á‰ Lc˜˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«…∆ƒ¿«

זה 58) הרי ביתֿדין, שקדשוהו אחרי זוממין נמצאו אם כי
מקודש.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושאין 1) אותה, מעברין מה ועל השנה, עיבור דיני בו כלל

ובשנת  רעבון בשנת מעברין ואין ניסן, מר"ח אותה מעברין
השמיטה.

.‡ÔÈ‡Â .L„Á da ÔÈÙÈÒBnL ‰L ‡È‰ ˙¯aÚÓ ‰L»»¿À∆∆ƒ»»∆ƒƒ»…∆¿≈
¯„‡ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÙÈÒBÓ2ÈL ‰L d˙B‡ ÔÈOBÚÂ , ƒƒ¿»∆»¬»¿ƒ»»»¿≈

ÔÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe .ÈL ¯„‡Â ÔBL‡¯ ¯„‡ :ÔÈ¯„‡¬»ƒ¬»ƒ«¬»≈ƒƒ¿≈»ƒƒ
?‰Ê L„Á3ÁÒt‰ ‡‰iL È„k ,·È·‡‰ ÔÓÊ ÈtÓ …∆∆ƒ¿≈¿«»»ƒ¿≈∆¿≈«∆«

·È·‡‰ L„Á ˙‡ ¯BÓL :¯Ó‡pL ;ÔÓÊ B˙B‡a4- ¿¿«∆∆¡«»∆…∆»»ƒ
‰Ê L„Á ‰È‰iL5L„Á‰ ˙ÙÒB‰ ‡ÏeÏÂ ,·È·‡‰ ÔÓÊa ∆ƒ¿∆…∆∆ƒ¿«»»ƒ¿≈»««…∆

ÌÈÓÚÙe ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÓÚt ‡a ÁÒt‰ - ‰f‰«∆«∆«»¿»ƒƒ««»¿»ƒ
ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa6. ƒ«¿»ƒ

(בא 2) במכילתא זאת ולמדו א. יב, וסנהדרין א. ז, ר"ה
עיבורו  תוספת אין חודש "מה החודש: מקידוש ב) פרשה
בסוף" אלא עיבורה תוספת אין שנה אף בסוף, אלא

אדר). הוא האחרון לעבר 3)(בחודש צריך למה כלומר,
השנה? פסח".4)את "ועשית פסח.5)וגומר של

ה"ב.6) פ"א למעלה ראה

.·‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈÓÈÒ ‰LÏL ÏÚ7ÏÚ : «¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆«»»«
‰Ùe˜z‰8?„ˆÈk .ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÚÂ ,·È·‡‰ ÏÚÂ , «¿»¿«»»ƒ¿«≈»ƒ»≈«
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קנג ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - elqk 'g oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ì‡ ,ÔÈÚ„BÈÂ ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿∆¿«ƒ»
d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»¿ƒ»««¿«∆¿«¿ƒ»
‰È‰iL È„k ,ÈL ¯„‡ ÔÒÈ B˙B‡ eOÚÈÂ ,‰M‰«»»¿«¬ƒ»¬»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆

·È·‡‰ ÔÓÊa ÁÒt‰9,ÔÈ¯aÚÓe ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÔÓÈÒ ÏÚÂ . «∆«ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ»∆¿ƒ¿«¿ƒ
¯Á‡ ÔÓÈÒÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â10. ¿≈¿ƒ¿ƒ»«≈

ãycew zegiyn zecewpã

הלבנה  שנת את להשוות היא העיבור שנת של מטרתה
הפסח  שיהיה "כדי בפסח ודין גדר רק ואינו החמה לשנת
שני  שיהיו השנים לחשבון גם שנוגע אלא האביב" בחודש

חמה.
מקבל  והלבנה משפיע היא החמה האדם: בעבודת והעניין
אורה  את ומקבלת כלום" מגרמה לה לית "סיהרא -
משפיע  העניינים, שני ישנם יהודי בכל והנה מהחמה.
התורה  עניני בכללות עול בקבלת ולדוגמא ומקבל,
נותן. הוא הרי הצדקה ובמצות מקבל, הוא הרי ומצוותיה
יש  שתמיד היינו ללבנה החמה שנת להשוות היא והעבודה
הרי  אדם יאמר אל ולדוגמא: כאחת, הבחינות בשתי להיות
להיות  יכול ואיני - מקבל - התפילה בזמן עכשיו אני
בזמן  לבקשני הבא לעני צדקה ולתת זמן באותו משפיע
בשני  להיות יהודי צריך ורגע רגע שבכל אלא התפילה,

משפיע. וגם מקבל יחד בעניינים
(`n oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ב.7) יא, תקופות:8)סנהדרין ארבע ישנן החמה, בשנת
שתכנס  והחלק השעה "היא האביב התחלת - ניסן תקופת
תמוז  תקופת ה"ג); פ"ט, (להלן טלה" מזל בראש השמש בו
(שם); סרטן" מזל בראש השמש "היות הקיץ, התחלת -
מזל  בראש השמש "היות הסתיו, התחלת - תשרי תקופת
השמש  "היות החורף התחלת - טבת תקופת (שם); מאזנים"

(שם). גדי" מזל תקופת 9)בראש שהגיעה לאחר כלומר,
השמש. מהלך עלֿידי נקבעת וזו השנה 10)ניסן, ראש

חזית  כד לרבא, אבין בר הונא רב ליה "שלח א: כא,
עברה  בניסן, שיתסר עד טבת תקופת דמשכה (כשתראה)
האביב, חודש את שמור דכתיב לה, תחוש ולא שתא לההיא
שמה  ומכאן ניסן". בחודש שיהא תקופה של אביב שמור
ב: יא, בסנהדרין בברייתא גמליאל בן שמעון רבן שאמר
מעברין, לבדה התקופה שעל כוונתו - התקופה" "על
,36 עמ' ('מאירי' רשב"ג דברי בביאור נסתפקו שם ובגמרא
על  שמעברין פ"ח אליעזר דרבי בפרקי הוא וכן .(37
ועיין  שמח'). ('אור נוסף בסימן צורך ואין לבדה התקופה

עברה. ד"ה שם ר"ה ו'תוספות' רמ"ה השגת

.‚·È·‡‰ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ11, ¿≈ƒ»≈ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ«»»ƒ
ÏÙ‡ ÔÈ„Ú ‡l‡12ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t eÁÓˆ ‡ÏÂ ,‡e‰13 ∆»¬«ƒ»≈¿…»¿≈»ƒ»
Êa ÁÓˆÏ Ôk¯cLÔÈÓÈÒ ÈL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÁÒt‰ ÔÓ ∆«¿»ƒ¿…«ƒ¿««∆«¿ƒ«¿≈ƒ»ƒ

‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓe el‡14‰Ùe˜z‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈¿«¿ƒ∆«»»¿««ƒ∆«¿»
È„k ,ÔÈ¯aÚÓ Ô‰ È¯‰ - ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLÏ Ì„…̃∆¿ƒ»»»¿ƒ»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈

ÈeˆÓ ·È·‡‰ ‰È‰iL15‰Ùez‰ ¯ÓÚ epnÓ ·È¯˜‰Ï ∆ƒ¿∆»»ƒ»¿«¿ƒƒ∆…∆«¿»

ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa16ÔÈÁÓBˆ ˙B¯t‰ eÈ‰iL È„Îe , ¿ƒ»»»¿ƒ»¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ
.·È·‡‰ ÔÓÊ Ïk C¯„k¿∆∆»¿«»»ƒ

"אביב 11) השווה השעורה. התבשלה לא עדיין כלומר,
"זמן  אבל א. פד, מנחות ועי' יד), ב, (ויקרא באש" קלוי
בניסן, טז לפני בזמנה באה ניסן תקופת כלומר האביב",

במפרש. לבוא.12)ועי' שהיא,13)מתאחר סיבה מאיזו
ניסן. תקופת הגיעה שכבר ב.14)אףֿעלֿפי יא, סנהדרין

להלן.15) הנזכרות הארצות משלוש בשתים כלומר,
טו.16) כג, ויקרא

.„·È·‡a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰ ˙Bˆ¯‡ LÏL ÏÚÂ17ı¯‡ ÏÚ : ¿«»¬»»¿ƒ»»ƒ«∆∆
ÚÈb‰ Ì‡Â .ÏÈÏb‰ ÏÚÂ ,Ôc¯i‰ ¯·Ú ÏÚÂ ,‰„e‰È¿»¿«≈∆««¿≈¿««»ƒ¿ƒƒƒ«
ÔÈ‡ - ÚÈb‰ ‡Ï ˙Á‡·e ,el‡Ó ˙Bˆ¯‡ ÈzLa ·È·‡‰»»ƒƒ¿≈¬»≈≈¿««…ƒƒ«≈
ÌÈzLa ÚÈb‰ ‡ÏÂ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ÚÈb‰ Ì‡Â ;ÔÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««≈∆¿…ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t eÁÓˆ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ,ÔÈ¯aÚÓ -18el‡Â . ¿«¿ƒƒ¬«ƒ…»¿≈»ƒ»¿≈
È„k ,ÔÏÈ·La ÔÈ¯aÚnL ¯wÚ‰ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰≈«¿»ƒ∆≈»ƒ»∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

‰nÁ‰ ÈL ÌÈM‰ eÈ‰iL19. ∆ƒ¿«»ƒ¿≈««»

ב.17) יא, דרושים18)סנהדרין א)˘Èשהרי הסימנים:
צמחו  לא ב) הארצות; שלוש מתוך בשתים האביב הגיע לא

ה"ג. למעלה ראה האילן, הדברים 19)פירות שלושת כל
שנות  השוואת לשם בא העיבור עיקר וכל בחמה, קשורים

וה"ב. ה"א פ"א למעלה ראה החמה. שנות עם הלבנה

.‰ÔÈ¯aÚÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LÈÂ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÏÈ·La20ÔÈ‡L ÌÈÎ¯c‰ ÈtÓ :Ô‰ el‡Â ,C¯v‰ ÈtÓ ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«…∆¿≈≈ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈»

˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈw˙Ó21˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ¿À»ƒ¿≈»»¿ƒ«¬¿«¿ƒ∆
ÈtÓe .ÌÈÎ¯c‰ ew˙ÈÂ ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú ‰M‰«»»«∆ƒ¿¿«¿»ƒƒ«¿«¿»ƒƒ¿≈
ÔÈÚBÓe ÔÈ˜ÈÒÙÓ ˙B¯‰p‰ e‡ˆÓÂ ,eÒ¯‰pL ÌÈ¯Lb‰«¿»ƒ∆∆∆¿¿ƒ¿¿«¿»«¿ƒƒ¿ƒ

ÌÚ‰ ˙‡22ÌÈ˙Óe ÔÓˆÚa ÌÈkzÒÓe ,23˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈÁÒt È¯epz ÈtÓe .ÌÈ¯Lb‰ ew˙iL „Ú ‰M‰«»»«∆¿«¿«¿»ƒƒ¿≈«≈¿»ƒ
˙‡ ˙BÏˆÏ ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÌÈÓLba e„·‡L∆»¿«¿»ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆
ÌÈ¯epz‰ e·iL „Ú ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - Ì‰ÈÁÒtƒ¿≈∆¿«¿ƒ∆«»»«∆ƒ¿««ƒ

eL·ÈÈÂ24Ï‡¯OÈ ˙BiÏb ÈtÓe .25ÔÓB˜nÓ e¯˜ÚpL26 ¿ƒ¿ƒ¿≈»Àƒ¿»≈∆∆∆¿ƒ¿»
È„k ,‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒƒƒ»«ƒ¿«¿ƒ∆«»»¿≈

.ÚÈb‰Ï È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¿«¿«ƒ«

('תוספות'20) מהם אחד על אפילו ומעברים א. יא, שם
מפני). ד"ה לרגל.22)לרגל.21)שם, מלעלות

לרגל.23) ועולים נמנעים, שאינם היו,24)אלה חרס של
א. יט, תענית ועיין בשמש, אותם הגולה.25)וייבשו בני

משום  לעבר, צורך היה לא ישראל ארץ תושבי ובגלל
להגיע  להם הספיק לפסח, ראשֿחודש בין שהזמן
ביותר  הרחוק במקום שגרו לאלה אפילו לירושלים,

ומפני). ד"ה 'תוספות' (עי"ש מנת 26)מירושלים על
הגלויות  על השנה את שמעברין "ומנין לירושלים. לעלות
מועדי, ישראל בני תלמודֿלומר: הגיעו? לא ועדיין שגלו

שיעשו מועדות, אמור ÏÎעשה כהנים', ('תורת ישראל"
ה"ב). פ"א, סנהדרין 'ירושלמי' פ"ט;

.Â‰ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ Ï·‡ÈtÓ ‡ÏÂ ‚ÏM‰ ÈtÓ ‡Ï ‰M ¬»≈¿«¿ƒ«»»…ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿≈
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‰pv‰27e¯˜Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL Ï‡¯OÈ ˙BiÏb ÈtÓ ‡ÏÂ , «ƒ»¿…ƒ¿≈»Àƒ¿»≈∆¬«ƒ…∆∆¿
‰‡Óh‰ ÈtÓ ‡ÏÂ ,ÌÓB˜nÓ28·¯ eÈ‰L ÔB‚k ; ƒ¿»¿…ƒ¿≈«À¿»¿∆»…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‰k‰ ·¯ B‡ Ï‰w‰29˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ - «»»…«…¬ƒ¿≈ƒ≈¿«¿ƒ∆

,‰¯‰Ëa eOÚÈÂ ¯‰hÏ È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL È„k ‰M‰«»»¿≈∆ƒ¿∆»∆¿«ƒ«≈¿«¬¿»√»
‰‡ÓËa eOÚÈ ‡l‡30ÈtÓ ‰M‰ ˙‡ e¯aÚ Ì‡Â . ∆»«¬¿À¿»¿ƒƒ¿∆«»»ƒ¿≈
‰‡Óh‰31˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ -32. «À¿»¬≈¿À∆∆

לירושלים 27) מלעלות נמנע איש אין אלה דברים בגלל כי
שם). בסנהדרין א.28)(רש"י יב, מת.29)שם טומאת

פירש  (כן עכשיו להטהר יכולים ואינם הפרה אפר וכלה
האי, רב בשם סנהדרין, מסכת לתלמוד, בפירושו רבינו

המפרש). שני,ÈÁÈ„שרק30)הביאו לפסח נדחה טמא
בזמנו ˆÂ·È¯אבל הפסח את עושים אלא נדחה, אינו טמא

ה"א). פסח קרבן מהל' (פ"ז הטומאה 31)בטומאה מפני
לא32)לחוד. שהטומאה "מפני ב. יב, ‰Â˙¯‰סנהדרין

עומדת באיסורה אלא מפני ÈÂÁ„Â‰בציבור, עתה היא
ועי' הט"ו). מקדש ביאת מהל' פ"ד (רמב"ם הדחק"

שם. בסנהדרין הגמרא בסוגיית

.ÊÏÏk ÔÏÈ·La ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ33Ï·‡ , ≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿»¬»
„ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ34ÈtÓ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯vL ‰LÏ ƒ»««¿»»∆¿ƒ»ƒƒ¿≈

Ô‰ el‡Â .ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰ ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰35: «¿»ƒ¿≈»»ƒ≈»ƒ»¿≈≈
Ô‰L B‡ e„ÏB ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ ÈtÓƒ¿≈«¿»ƒ¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…¿∆≈
ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ .eÁ¯t ‡lL ˙BÏÊBb‰ ÈtÓe ,ËÚÓ¿«ƒ¿≈«»∆…»¿≈¿«¿ƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ eÈ‰iL È„k ,el‡ ÏÈ·Laƒ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

‰i‡¯Ï ÔÈÈeˆÓ ˙BÏÊBb‰Â ,ÌÈÁÒtÏ36·iÁ˙pL ÈÓÏ B‡ «¿»ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÛBÚ‰ Ôa¯˜a37.‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ Ï·‡ ; ¿»¿«»¬»ƒ»«««»»

ביחד.33) מזדמנים אלה כשסימנים להסביר 34)אפילו
על  קשה הדבר יהיה לא למען העיבור, בחודש הצורך את

'מאירי'). (עי' א.35)הציבור יא, ראייה 36)שם עולת
הל' עי' מעוף, גם באה והיא הרגלים, בשלש שמביאים
את  יראה "...ולא הפסוק שם על 'ראיה' ה"א. פ"א, חגיגה

טז). טז, (דברים ריקם..." ה' (ויקרא 37)פני יולדות כגון
הרגל. עד קרבנן הבאת את משהות והיו ח), יב,

.ÁBÊ ‰L :ÔÈ¯ÓB‡ ?‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ „ˆÈk≈«ƒ»«««»»¿ƒ»»
‰ÎLnL ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ38ÈtÓ B‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»∆»¿»ƒ¿≈

eÚÈb‰ ‡lL ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰39ÌÈÈ„b‰L „BÚÂ , »»ƒ≈»ƒ»∆…ƒƒ»∆«¿»ƒ
.ÌÈk¯ ˙BÏÊBb‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿«»«ƒ

ה"ב).38) (למעלה לבד עליה על 39)שמעברין שמעברין
ה"ג). (למעלה אלו סימנים שני

.ËdÏ ÔÈnÊÓa ‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡40. ≈¿«¿ƒ∆«»»∆»ƒ¿À»ƒ»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ¯Ó‡È ?„ˆÈk41ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ≈«…«…≈ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ

·MÁpL ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÔÈnÊÓ eÈ‰ :ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ42 ƒ««¿∆¿ƒ¡¿À»ƒƒ¿¿ƒ∆¿«≈
dÈ‡ B‡ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ ‰L Ì‡ Ú„Â ‰‡¯Â¿ƒ¿∆¿≈«ƒ»»¿ƒ»ƒ≈»

d˙B‡ ÔÈ¯aÚnL Ô‰ „·Ïa eÓÊ‰L Ô˙B‡Â ;‰ÎÈ¯ˆ43. ¿ƒ»¿»∆À¿¿ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ»
ÔÈÏÈÁ˙Ó ?d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ ‰nÎ·e44ÔÈi„ ‰LÏLa ¿«»¿«¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»«»ƒ

Ô˙B‡ eÎÓqL ÈnÓ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò ÏÏkÓ45e¯Ó‡ . ƒ¿««¿∆¿≈¿»ƒƒ∆»¿»»¿
Ì‡ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ ‰‡¯ ‡ÏÂ ·L ‡Ï :ÌÈL¿«ƒ…≈≈¿…ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ

Â‡Ï46„ÈÁÈ ÏËa - ˜c·Â ·L :¯Ó‡ „Á‡Â , »¿∆»»«≈≈¿ƒ¿…»≈»ƒ
BËeÚÓa47:¯ÓB‡ „Á‡Â ,‰‡¯Â ·L :ÌÈL e¯Ó‡ . ¿ƒ»¿¿«ƒ≈≈¿ƒ¿∆¿∆»≈

‰ ÔÓ ÌÈL „BÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·L ‡Ï,ÌÈnÊÓ …≈≈ƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ
¯·ca ÔÈ˙BÂ ÌÈ‡OBÂ48. ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»

(40- למחר מבערב מזומנים כלומר א. בֿיא, י, סנהדרין
הי"ב). (להלן ביום הוא הנשיא,41)שהעיבור הוא

הי"ב. ה"ב.42)כדלהלן א.43)עי' יא, כרבן 44)שם
ב.). (סנהדרין גמליאל בן אלה 45)שמעון כלומר,

עיבור.46)שנסמכו. צריכה שאינה היא שדעתם
העיבור.47) בשאלת לדון צורך עיבור 48)ואין צריכה אם

לא. או

.È:ÔÈ¯ÓB‡ ‰LÏLe ,¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
ÔËeÚÓa ÌÈL eÏËa - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡49‰LÏL . ≈»¿ƒ»»¿¿«ƒ¿ƒ»¿»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»
ÔÈ‡OBÂ ,dÏ ÔÈnÊÓ‰ ÔÓ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ - ¯eaÚƒƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ»¿¿ƒ

‰Ú·La ÔÈ¯ÓB‚Â ,ÔÈ˙BÂ50B‡ ¯aÚÏ Ìlk e¯Ób Ì‡ . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¿À»¿«≈
- e˜ÏÁ Ì‡Â ;e¯ÓbL BÓk ÔÈOBÚ - ¯aÚÏ ‡lL∆…¿«≈ƒ¿∆»¿¿ƒ∆¿¿

·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰51.¯aÚÏ ‡lL ÔÈa ¯aÚÏ ÔÈa ¿ƒ««»…≈¿«≈≈∆…¿«≈
L‡¯ ‡e‰L ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ‡‰iL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆¿≈…≈ƒ«»∆…
e¯Ób Ì‡Â .‰Ú·M‰ ÏÏkÓ ,ÌÈÚ·LÂ „Á‡ ÏL ‰·ÈLÈ¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»¿

˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ - ¯aÚÏ ‰LÏLa52‡‰iL ,‡e‰Â ; ƒ¿»¿«≈¬≈¿À∆∆»∆¿≈
‰ˆ¯iL B‡ Ô‰nÚ ‡ÈOp‰53ÔÈÏÈÁ˙Ó ‰M‰ ¯eaÚ·e . «»ƒƒ»∆∆ƒ¿∆¿ƒ«»»«¿ƒƒ

„v‰ ÔÓ54ÏB„b‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó L„Á‰ Lec˜Ïe ,55. ƒ««¿ƒ«…∆«¿ƒƒƒ«»

להם.49) והולכים פחות 50)ועומדים המנין "שאין
י:). (שם כג,51)משבעה" (שמות להטות" רבים "אחרי

א.52)ב). ב, א.53)שם יא, הקטן 54)שם מן
מקודשת  השנה "הרי ואומר: מתחיל הוא שבדיינים.
פ"א, סנהדרין ה"ה; פ"ב השנה, ראש ('ירושלמי' בעיבורה"
על  השאר יסמכו שמא הגדול, מן מתחילים ואין ה"ב).

שאמרו דעת  כמו עליו, לחלוק כדאים עצמם יראו ולא ו
ה"ו). סנהדרין מהל' (פ"י נפשות ביתֿדין 55)בדיני "ראש

שם). 'ירושלמי' א. כד, השנה (ראש מקודש" אומר

.‡ÈÔ‰k ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ‰M‰ ¯eaÚÏ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿ƒ«»»…∆∆¿……≈
ÏB„b56‡nL ,ÂÈ˙BÓÁÏÓe ÂÈ˙BÏÈÁ ÈtÓ - CÏÓ . »∆∆ƒ¿≈≈»ƒ¿¬»∆»

¯aÚÏ ‡lL B‡ ¯aÚÏ ÔÏÈ·La ‰ËB BzÚc57Ô‰ÎÂ ; «¿»ƒ¿ƒ»¿«≈∆…¿«≈¿…≈
‰pv‰ ÈtÓ - ÏB„b58‰ËB BzÚ„ ‰È‰z ‡Ï ‡nL , »ƒ¿≈«ƒ»∆»…ƒ¿∆«¿»

Ï·BË ‡e‰Â ,¯w‰ ÈÓÈa È¯Lz ‡B·È ‡lL È„k ,¯aÚÏ¿«≈¿≈∆…»ƒ¿≈ƒ≈«…¿≈
˙BÏÈ·Ë LÓÁ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa59. ¿«ƒƒ»≈¿ƒ

ב.56) יח, להם 57)סנהדרין שמחלק חיילותיו, מפני
מלחמותיו, ומפני לעבר. נוטה דעתו לשנה, קצוב סכום
בשנה  חתנים - לצבא מלצאת שנה הפטורים כאלה שישנם
ברש"י  (ראה לעבר שלא נוטה דעתו - לנישואיהם ראשונה
לרמב"ם). האדר"ת הגאון ובהגהות שם, לסנהדרין

שם.58) א.59)סנהדרין, לב, יומא

.·È,‡ÈO ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ‰È‰»»…≈ƒ«»¿«ƒ¿»»ƒ
‰˜BÁ¯ C¯„a60È‡z ÏÚ ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ - ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»∆»«¿«
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‡Ï ,˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ - ‰ˆ¯Â ‡a .‡ÈOp‰ ‰ˆ¯È Ì‡ƒƒ¿∆«»ƒ»¿»»¬≈¿À∆∆…
˙¯aÚÓ dÈ‡ - ‰ˆ¯61‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â . »»≈»¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ∆«»»∆»

‰„e‰È ı¯‡a62dÎB˙a ‰ÈÎM‰L ,63BÎLÏ :¯Ó‡pL , ¿∆∆¿»∆«¿ƒ»¿»∆∆¡«¿ƒ¿
Ïba ‰e¯aÚ Ì‡Â ;eL¯„˙ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â .˙¯aÚÓ - ÏÈ ƒ¿¿¿ƒƒ¿»«»ƒ¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ

˙¯aÚÓ dÈ‡ - ‰ÏÈla ‰e¯aÚ Ì‡Â ;ÌBia ‡l‡64. ∆»«¿ƒƒ¿»««¿»≈»¿À∆∆

אדר.60) סוף עד להגיע יספיק א.61)ולא יא, סנהדרין
ב.62) יא, שבירושלים.63)שם המקדש בבית
החודש.64) עיבור כדין השנה עיבור דין שם. סנהדרין,

ה"ח. פ"ב, למעלה השווה

.‚È‰L BÊ È‡ Ú„ÈÏÂ Úa˜ÏÂ ·MÁÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈ≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿…«¿≈«≈»»
.ÌÈL ‰nÎÏ elÙ‡ ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ˙¯aÚÓ ‰È‰zƒ¿∆¿À∆∆¿»≈∆ƒ¿∆¬ƒ¿«»»ƒ
¯Á‡ ‡l‡ ;˙¯aÚÓ ˙ÈBÏt ‰L :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈¿ƒ»»¿ƒ¿À∆∆∆»««

˙¯aÚÓ BÊ ‰L :¯ÓB‡L ‡e‰ ‰M‰ L‡¯65¯·„Â . …«»»∆≈»»¿À∆∆¿»»
˜Ác‰ ÈtÓ - ‰Ê66ÔÈ‡ - ˜Ác‰ ˙ÚLa ‡lL Ï·‡ ; ∆ƒ¿≈«¿»¬»∆…ƒ¿««¿»≈

:¯ÓB‡L ‡e‰ ¯„‡a ‡l‡ ,˙¯aÚÓ ‡È‰L ÔÈÚÈ„BÓƒƒ∆ƒ¿À∆∆∆»«¬»∆≈
¯„‡ ‡l‡ ÔÒÈ BÈ‡ ‡a‰ L„ÁÂ ,˙¯aÚÓ BÊ ‰L»»¿À∆∆¿…∆«»≈ƒ»∆»¬»
ÒkzL BÊ ‰L :‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ e¯Ó‡ .ÈL≈ƒ»¿ƒ¿≈…«»»»»∆ƒ»≈

BÊ ‰¯ÈÓ‡a ˙¯aÚÓ dÈ‡ - ˙¯aÚÓ67. ¿À∆∆≈»¿À∆∆«¬ƒ»

מפני 65) אבל השנה... ראש לפני השנה את מעברים "אין
א). יב, (שם מיד" השנה ראש אחר אותה מעברין הדחק
עלולים  הפסח שעד משום מודיעים, אין השנה ראש לפני
מעברין). אין ד"ה שם, (רש"י בחמץ לזלזל ויבואו לשכוח,

בזמנו 66) העיבור את ימנע הזר שהשלטון חשש, שיש כגון
שם). שם.67)(רש"י, סנהדרין,

.„È‰M‰ ÔÈ„Ú e¯aÚ ‡ÏÂ ¯„‡a ÌÈLÏL ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¬«ƒ«»»
ÏÏk d˙B‡ e¯aÚÈ ‡Ï -68˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ÌBi‰ B˙B‡L ; …¿«¿»¿»∆«»ƒ¿

ÔÈ‡ - e¯aÚ ‡ÏÂ ÔÒÈ ÒkiMÓe ,ÔÒÈ L„Á L‡…̄…∆ƒ»ƒ∆ƒ»≈ƒ»¿…ƒ¿≈»
¯aÚÏ ÌÈÏBÎÈ69¯„‡ ÏL ÌÈLÏL ÌBÈa ‰e¯aÚ Ì‡Â . ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿¿ƒ∆¬»

˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ -70e„ÈÚ‰Â e¯aÚL ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a . ¬≈¿À∆∆»≈ƒ««∆ƒ¿¿≈ƒ
ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó el‡ È¯‰ - Á¯i‰ ÏÚ««»≈«¬≈≈¿«¿ƒ∆«…∆¿

ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈLÏL71el‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿∆……∆¬»≈ƒ¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï ·eL - ‰M‰ ˙‡ e¯aÚiL Ì„˜ e‰eLcƒ̃¿…∆∆¿«¿∆«»»…»

.ÔÒÈa ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»

ב.68) יב, -‰Ê‰"החודש69)שם ב) יב, (שמות לכם"
ניסן, אותו קבעו אם (שם). ניסן" אחר ואין ניסן, "זה
הבא. לחודש ניסן את ולדחות אדר לעשותו איֿאפשר

אלא 70) ניסן זה אין קידשו, ולא עדים באו שלא זמן כל כי
(שם). שעלֿידי 71)אדר ואף שם. נחמן, רב כדעת

 ֿ ראש להיות ראוי באמת השלושים שיום התברר הקידוש
השלושים  ויום בתוקפו, העיבור נשאר זאת בכל ניסן, חודש

היה שמוטב ואףֿעלֿפי שני. אדר לראשֿחודש ÚÏ·¯נעשה
אדר  לראשֿחודש ואחד שלשים יום ולעשות אדר חודש
זאת  בכל מלכתחילה, כשר השנה עיבור היה ואז שני,

ÌÈ˘„˜Ó פי"ח להלן ועי' ראייה, עדי שבאו כיון החודש, את
שמח'. 'אור ועי' הי"א,

.ÂËÔB·Ú¯ ˙La ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡72Ïk‰L ; ≈¿«¿ƒ∆«»»ƒ¿«¿»∆«…

¯LÙ‡ È‡Â ,˙BÈÁÏÂ ÏÎ‡Ï ˙B¯b‰ ˙È·Ï ÌÈˆ»̄ƒ¿≈«¿»∆¡…¿ƒ¿¿ƒ∆¿»
L„Á‰ ¯eq‡Ï ÔÓÊ Ô‰Ï ÛÈÒB‰Ï73ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»∆¿«¿ƒ∆»»¿≈¿«¿ƒ

˙ÈÚÈ·La74ÔÈÁÈÙq‰ ÏÚ ˙ËÏBL Ïk‰ „iL ;75‡ÏÂ , ƒ¿ƒƒ∆««…∆∆««¿ƒƒ¿…
ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ Ôa¯˜Ï e‡ˆnÈ76eÈ‰ ÔÈÏÈ‚¯e . ƒ»¿¿»¿«»…∆¿≈«∆∆¿ƒƒ»
˙ÈÚÈ·L ·¯Úa ¯aÚÏ77. ¿«≈¿∆∆¿ƒƒ

א.72) יב, באכילה 73)סנהדרין אסורה החדשה התבואה
אסורות  מאכלות מהל' (פ"י בניסן בט"ז העומר הקרבת עד

אין 74)ה"ב). בשביעית שרק וכנראה שם. סנהדרין,
גמליאל  רבן וכדעת מעברין, שביעית במוצאי אבל מעברין,

.38 עמ' ב'מאירי' וראה יב.). הצומח 75)(סנהדרין כל
כה, (ויקרא "ספיח" נקרא וזריעה, חרישה בלי מאליו בשדה
עבירה  עוברי יבואו שמא מדרבנן, באכילה אסור והוא ה)
ולפי  ה"ב). שמיטה מהל' (פ"ד הם ספיחים ויאמרו: ויזרעו,
להשחיתם  עליהם שולטת הכל יד באכילה, שאסורים

המפרש). שכתב מה (וראה בט"ז 76)ולקלקלם עומר
הספיחין  מן בשביעית באים והם בעצרת, הלחם ושתי בניסן
א  פד, מנחות וב'תוספות' ה"ה, שקלים מהל' בפ"ד (ראה

שומרי). האדמה 77)ד"ה לעבודת חודש להוסיף כדי
יב.). (סנהדרין

.ÊËÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ≈¿«¿ƒ
ÈtÓ Ì‰a e¯aÚÈ ‡lL - ˙ÈÚÈ·L·e ÔB·Ú¯ ˙Laƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆…¿«¿»∆ƒ¿≈

Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Lb‰Â ÌÈÎ¯c‰ C¯ˆ78Ì‡ Ï·‡ ; …∆«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«≈»∆¬»ƒ
Èe‡¯ ‰M‰ ‰˙È‰ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ ¯aÚ˙‰Ï ‰ »¿»«»»¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈

ÔÓÊ ÏÎa ÌÏBÚÏ ÔÈ¯aÚÓ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰79. »»ƒ≈»ƒ»¿«¿ƒ¿»¿»¿«

וויניציה,78) קושטא ר"מ, רומי ובדפוס ה"ה. למעלה ראה
והגשרים  "והדרכים והמלים "הצורך", מפני הגירסה:

ה"א. פ"ה, להלן והשווה אינן. - בהם" אפילו 79)וכיוצא
האלה  הסימנים שלושת כי בשביעית, ואפילו בצורת בשנת
ה"ד). (למעלה השנה את מעברים שבגללם העיקר, הם
השביעית  בשנה יהוצדק בן ר"ש שעיבר ממה לכך, וראיה
אלו, דברים שלשה מפני היה שזה כרחנו ועל כו.), (סנהדרין
בהשגת  וראה שמח'). ('אור לעבר ד"ה שם ב'תוספות' וראה

הרמ"ה.

.ÊÈ˙B¯b‡ ÔÈ·˙Bk ,‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯aÚnLk¿∆¿«¿ƒ≈ƒ∆«»»¿ƒƒ¿
,‰e¯aÚL Ô˙B‡ ÌÈÚÈ„BÓe ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ ÏÎÏ¿»«¿»¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»

e·zÎ ‡ÈOp‰ ÔBLÏ ÏÚÂ .e¯aÚ ‰Ó ÈtÓe80¯ÓB‡Â , ƒ¿≈»ƒ¿¿«¿«»ƒƒ¿¿¿≈
ÏÚ eÙÒB‰Â È¯·ÁÂ È‡ ÈzÓkÒ‰L ,ÌÎÏ Ú„eÈ :Ô‰Ï»∆ƒ»«»∆∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«¬≈«¿«¿«

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - eˆ¯ .CÎÂ Ck BÊ ‰L81eˆ¯ , »»»»»»ƒ¿»¿∆¿ƒ»
ÔÈc ˙È·Ï ˙eL¯‰ ¯eaÚ‰ L„ÁL ;ÌBÈ ÌÈLÏL -¿ƒ∆…∆»ƒ»¿¿≈ƒ

¯ÒÁ B‡ ‡ÏÓ BÙÈÒB‰Ï82ÌÈ˜BÁ¯‰ ÌÈL‡Ï ¿ƒ»≈»≈»¬»ƒ»¿ƒ
Ì˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL83Ì‰ Ï·‡ ,84Ì‰ ‰i‡¯‰ ÈÙÏ - ∆ƒƒ»¬»≈¿ƒ»¿ƒ»≈

.¯ÒÁ Ì‡ ‡ÏÓ Ì‡ ,ÌÈOBÚƒƒ»≈ƒ»≈

בשמו.80) יא,81)כלומר, וסנהדרין ב. יט, השנה ראש
י.82)א. הערה פ"א למעלה וראה פפא. ֿ 83)כרב אף

יודע  אין שעכשיו יהיה עלֿפי העיבור חודש אם עדיין, ים
חסר. או ישראל.84)מלא בארץ
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חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אלא 1) אינם השנה ועיבור החודש שקביעות בו יבאר

גלויות. של שני טוב יום לדין ונמשך בסנהדרין.

.‡‰i‡¯‰ ÏÚ L„Á L‡¯ ˙eÚÈ·wÓ e¯Ó‡M ‰Ó Ïk2 »«∆»«¿ƒ¿ƒ……∆«»¿ƒ»
ÔÓf‰ ÈtÓ ‰M‰ ¯eaÚÂ3C¯v‰ ÈtÓ B‡4ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«»»ƒ¿≈«¿«ƒ¿≈«…∆≈ƒ

ÔÈc ˙Èa B‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈ¯„‰Ò ‡l‡ B˙B‡∆»«¿∆¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈÎeÓq‰5ÔÈ¯„‰q‰ Ô‰Ï e˙pL «¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»∆««¿∆¿ƒ

˙eL¯6ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :Ô¯‰‡Â ‰LÓÏ ¯Ó‡ CkL ; ¿∆»∆¡«¿∆¿«¬…«…∆«∆»∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,ÌÈL„Á L‡¯7LÈ‡Ó LÈ‡ e„ÓÏ …√»ƒƒƒ«¿»»¿ƒ≈ƒ

‰È‰z BÊ ˙e„Ú :¯·c‰ Le¯t ‡e‰ CkL ,ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈∆»≈«»»≈ƒ¿∆
ÌÎÏ ‰¯eÒÓ8Ï·‡ .ÌÎÓB˜Óa ÌÎÈ¯Á‡ „ÓBÚ‰ ÏÎÂ ¿»»∆¿»»≈«¬≈∆ƒ¿¿∆¬»

ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈ¯„‰Ò ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊaƒ¿«∆≈»«¿∆¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
e‡L ‰Ê ÔBaLÁa ‡l‡ ÌÈL ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â ÌÈL„Á√»ƒ¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆»¿∆¿∆∆»

ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ9. ¿«¿ƒ«

פ"א.2) ה"ב.3)למעלה פ"ד, ה"ה.4)למעלה שם
אומר,5) יאשיה "רבי ב): פרשה (בא במכילתא הוא [כן

הגדול  בביתֿדין אלא השנה את מעברין שאין מנין
הוא  וכן לכם". הוא ראשון תלמודֿלומר: שבירושלים,

ד]. מצוה וב'חינוך' קנג, מ"ע המצוות' שהרי 6)ב'ספר
השנה  עיבור בשלשה, החודש "עיבור ב.) (סנהדרין שנינו

הסנהדרין. ברשות שזהו כרחנו ועל מפי 7)בשלושה".
הפסוק. פשט מתוך יוצא זה אין כי ראש 8)הקבלה,

א. כב, פ"ו.9)השנה להלן עי'

.·ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â10LiL ÔÓÊaL :‡e‰ ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿«∆≈
‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈÚ·B˜ - ÔÈ¯„‰Ò11ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e , «¿∆¿ƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«∆≈»

ÔÈ¯„‰Òe‡L ‰f‰ ÔBaLÁ‰ Èt ÏÚ ÔÈÚ·B˜ - «¿∆¿ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿«∆∆»
ÌÈÓÚt ‡l‡ ,‰i‡¯Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ
ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁa Ba ÔÈÚ·BwL ÌBÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆¿∆
‰ÊÂ .ÌBÈa ÂÈ¯Á‡ B‡ ÌBÈa BÏ Ì„˜ B‡ ,‰i‡¯‰»¿ƒ»…∆¿«¬»¿¿∆
˙Bˆ¯‡·e ,‡e‰ ‡Ït - ÌBÈa ‰i‡¯‰ ¯Á‡Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««»¿ƒ»¿∆∆»¬»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L12. ∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈

אפשר 10) ואי בו, נקשר ואינו במקרא רמז לו "שאין
לפירוש  רבינו (הקדמת הסברא" מדרכי בדרך להוציאו

קודם 11)המשנה). הוא הקביעה, יום המקרים ברוב כי
הראיה. יום הוא הקביעה יום או הראיה, ששם 12)ליום

פי"ח  להלן עי' ארץֿישראל, בני לראיית הראיה קודמת
הי"ג.

.‚Ï‡¯OÈ Ïk eÏÈÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe13ÔBaLÁa ·MÁÏ ≈≈»«ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿«≈¿∆¿
,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ‰·¯ÁL ˙Úa ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÛBqÓ ?‰Ê∆ƒ«¿≈«¿»»»≈∆»¿»∆∆ƒ¿»≈
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï·‡ .Úe·˜ ÔÈc ˙Èa ÌL ¯‡L ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»≈ƒ»«¬»ƒ≈«¿≈
‡·¯Â ÈÈa‡ ÈÓÈ „Ú ‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa ÔÎÂ ,‰LÓ14 ƒ¿»¿≈ƒ≈«¿≈«¿»»«¿≈««≈¿»»

.ÔÈÎÓBÒ eÈ‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ -«¿ƒ«∆∆ƒ¿»≈»¿ƒ

חדשים 13) קובעים שאין אףֿעלֿפי בחוץֿלארץ, אפילו
הי"ג). להלן (ועיין עדיין 14)בחו"ל היה רבא בימי

כא.). השנה ראש (עי' החודש את שקידש ביתֿדין

.„,‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ eÈ‰Â ˙Ói˜ ÔÈ¯„‰Ò ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¿∆¿ƒ«∆∆¿»¿ƒ«»¿ƒ»

Ô‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa eÈ‰»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿»«¿∆«ƒƒ¬≈∆
;„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÔÈOBÚ È¯Lz ÈÁeÏL¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒƒ∆»ƒ¿«
È¯Lz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ,˙B˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ ¯‡Le¿»«¿»¿∆≈¿≈ƒ¿≈

˜ÙqÓ ÌÈÓÈ ÈL ÌÈOBÚ eÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ15ÈÙÏ , «ƒƒ¬≈∆»ƒ¿≈»ƒƒ»≈¿ƒ
˙‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL∆…»¿ƒ∆»¿¿≈∆∆ƒ¿»≈∆

.L„Á‰«…∆

שלא 15) כיון - ניסן שלוחי אליהם שהגיעו אףֿעלֿפי
ויום  השנה ראש מפני פחות, (שהולכים תשרי שלוחי הגיעו
פ"ג  (למעלה בפסח אפילו ימים שני עושים הכיפורים),

והי"ג). הי"ב

.‰ÏL ÔÈc ˙È·e ,ÔÈ¯„‰Ò ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»«¿∆¿ƒ≈ƒ∆
,ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰ - ‰Ê ÔBaLÁ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«∆¿∆»»ƒ«ƒ
,„·Ïa „Á‡ ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚ ˙BÓB˜n‰ ÏÎa eÈ‰iL∆ƒ¿¿»«¿ƒ∆»ƒ¿«
Èa BÓk ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁaL ˙B˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ elÙ‡¬ƒ«¿»¿∆¿»»»∆¿¿≈
ÔÈÎÓBÒ „Á‡ ÔBaLÁ ÏÚ Ïk‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈∆«…«∆¿∆»¿ƒ
‚‰Óa e¯‰fiL ,‡e‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz Ï·‡ ;ÔÈÚ·B˜Â¿¿ƒ¬»«»«¬»ƒ∆ƒ»¬¿ƒ¿«

Ì‰È„ÈaL Ì‰È˙B·‡16. ¬≈∆∆ƒ≈∆

(ביצה 16) בידיכם" אבותיכם במנהג "הזהרו מתם: שלחו
כך  ומתוך ישראל, על גזירות המלכות תגזור שמא ד:)
הי"ד, יוםֿטוב מהל' בפ"ו [וראה (שם). החשבון את ישכחו
שם]. ובלחםֿמשנה יא, אות הי"ד תורה תלמוד מהל' ובפ"ו

.ÂÔÈÚÈbÓ È¯Lz ÈÁeÏL eÈ‰ ‡lL ÌB˜Ó Ïk :CÎÈÙÏ¿ƒ»»»∆…»¿≈ƒ¿≈«ƒƒ
,ÌÈÓÈ ÈL eOÚÈ - ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰Lk ,ÂÈÏ‡≈»¿∆»«¿ƒ¿ƒ«¬¿≈»ƒ
ı¯‡ ÈaL ÔÓÊa ÔÈOBÚ eÈ‰L BÓk ,‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â«¬ƒ«¿««∆¿∆»ƒƒ¿«∆¿≈∆∆
ÔÓfa Ï‡¯OÈ ı¯‡ È·e ;‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿»≈«¿«

Ú ‰f‰ÈL eOÚ ‡Ï ÌÏBÚnL ,Ô‚‰Ók „Á‡ ÌBÈ ÔÈOB «∆ƒ∆»¿ƒ¿»»∆≈»…»¿≈
ÔÓfa ˙BiÏba ÔÈOBÚ e‡L ÈL ·BË ÌBÈ ,‡ˆÓ .ÌÈÓÈ»ƒƒ¿»≈ƒ∆»ƒ«»À«¿«

.‰Ê ¯·c ewzL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ‰f‰«∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»»∆

.ÊÏÚ ÔÈÚ·B˜ eÈ‰L ÔÓÊa ,‰M‰ L‡¯ ÏL ·BË ÌBÈ∆…«»»ƒ¿«∆»¿ƒ«
ÈL B˙B‡ ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ·¯ eÈ‰ ,‰i‡¯‰»¿ƒ»»…¿≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
Ba eÚ·wL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜ÙqÓ ÌÈÓÈ»ƒƒ»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆»¿
ÌBÈa ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«…∆∆≈«¿ƒ¿ƒ¿

.·BË

.Á‡e‰L ,dÓˆÚ ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»¬ƒƒ»«ƒ«¿»∆
ÏL ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙Ba¯ ÌÈÓÚt ,ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó¿≈ƒ¿»ƒ«»ƒ∆
ÌBÈ Ïk ÌÈ„Ú‰ e‡a ‡Ï Ì‡L ;ÌÈÓÈ ÈL ‰M‰ L‡…̄«»»¿≈»ƒ∆ƒ…»»≈ƒ»
ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆnL ÌBi‰ B˙B‡a eÈ‰ ÔÈ‚‰B - ÌÈLÏL17 ¿ƒ¬ƒ»¿«∆¿«ƒ»≈ƒ

L„˜ ¯ÁÓÏe L„˜18ÈL B˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰Â ÏÈ‡B‰Â . …∆¿»»…∆¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈOBÚ eÈ‰iL eÈ˜˙‰ ,‰i‡¯‰ ÔÓÊa elÙ‡Â ÌÈÓÈ»ƒ«¬ƒƒ¿«»¿ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔÓfa ÌÈÓÈ ÈL „ÈÓz B˙B‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa elÙ‡¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈»ƒ«¿«
ÌBÈ elÙ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÚ·BwL ‰f‰«∆∆¿ƒ««∆¿ƒ≈»«¿»∆¬ƒ
È¯·cÓ - ‰f‰ ÔÓfa ‰M‰ L‡¯ ÏL ÈL ·BË≈ƒ∆…«»»«¿««∆ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ19. ¿ƒ

בזמנו,17) הירח שיראה אפשר חשבונם לפי אם כגון,
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ה"ו). פ"א, (למעלה השלושים ביום ֿ 18)כלומר שאףֿעל
החודש  עדות מקבלים שיהו זכאי בן יוחנן רבן שהתקין פי
היום  אותו נוהגים באו, לא אם - ל:) השנה (ראש היום כל
שם  ועי' ר"ח, גירסת לפי ב ה, (ביצה קודש ולמחר קודש

בידינו".19)ב'תוספות'). אבותינו "מנהג של טעם מאותו

.Ë.ÌB˜n‰ ˙·È¯˜a ‰ÈeÏz „Á‡ ·BË ÌBÈ ˙iOÚ ÔÈ‡≈¬ƒ«∆»¿»ƒ¿ƒ««»
CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒƒ¿∆»≈≈¿»«ƒ«¬«
Ô‰Ï eÚÈbiL ¯LÙ‡ È‡cÂaL ,˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ¬ƒ»»ƒ»∆¿««∆¿»∆«ƒ»∆
ÌBÈ ÔÈOBÚ ‰Ê ÌB˜Ó ÈL‡L ,ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÁeÏL¿ƒ≈¿ƒ∆«¿≈»∆ƒ
ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏM‰ eÈ‰L eÏ ¯Ó‡È ÈnL ;„Á‡ ·BË∆»∆ƒ…«»∆»«¿ƒ¿ƒ
ÌB˜ÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏL eÈ‰ ‡Ï ‡nL ,‰Ê ÌB˜ÓÏ¿»∆∆»…»¿ƒ¿ƒ¿»

Ï‡¯OÈ ÌL eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰Ê20e¯ÊÁL ¯Á‡Â , ∆ƒ¿≈∆…»»ƒ¿»≈¿««∆»¿
È ÌL e·LÈ ÔBaLÁ‰ ÏÚ Úa˜ÏÔÈ·iÁ Ô‰L ÌÈÏ‡¯O ƒ¿…«««∆¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ∆≈«»ƒ

ÌÈÓÈ ÈL ˙BOÚÏ21,C¯ca Ìe¯Á ‰È‰L ÈtÓ B‡ ; «¬¿≈»ƒƒ¿≈∆»»≈«∆∆
‰Ln‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa ÏÈÏ‚Â ‰„e‰È ÔÈa ‰È‰L C¯„k22; ¿∆∆∆»»≈¿»¿»ƒƒ≈«¿≈«ƒ¿»

¯·ÚÏ ÔÈÁeÏM‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÌÈ˙ek‰ eÈ‰L ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆»«ƒ¿ƒ∆«¿ƒ«¬…
Ô‰ÈÈa23. ≈≈∆

שהגיעו 20) כבמקום אחד יוםֿטוב בו נהגו לא ומעולם
השלוחין. הי"ב.21)אליו להלן עיין העולם, רוב כמנהג

שם.22) ובגמרא במשנה לח. בבאֿבתרא עי'23)עי'
שם. וברש"י ובמשנה א. כב, השנה ראש

.ÈÏk eÈ‰ ,ÌB˜n‰ ˙·È¯˜a ÈeÏz ¯·c‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«»»»ƒ¿ƒ««»»»
„Á‡ ÌBÈ ÔÈOBÚ ÌÈ¯ˆÓ Èa24eÚÈbiL ¯LÙ‡ È¯‰L ; ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆»∆¬≈∆¿»∆«ƒ

È¯Lz ÈÁeÏL Ô‰Ï25ÏÚ ÌÈ¯ˆÓe ÌÈÏLe¯È ÔÈa ÔÈ‡L , »∆¿≈ƒ¿≈∆≈≈¿»«ƒƒ¿«ƒ«
ÔÎÂ .˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰BÓL CÏ‰Ó ‡l‡ ÔBÏ˜L‡ C¯c∆∆«¿¿∆»«¬«¿»»ƒ»¿≈
˙BÈ‰a ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È¯eÒ ·…̄¿»»»«¿»∆≈«»»»ƒ¿

.·B¯˜ ÌB˜n‰«»»

שנהגו 24) במצרים מקומות שיש יא, הלכה סוף להלן ראה
אחד. יום לעשות פ"ד 25)מעולם פאה 'תוספתא' עי'

פ"ג. ריש וכתובות (23 עמ' צוק"מ (הוצאת

.‡ÈÏk :‡e‰ Ck BÊ C¯c ÏÚ ‰Ê ¯·c ¯wÚ ,‡ˆÓƒ¿»ƒ«»»∆«∆∆»»
‰¯OÚ ÏÚ ¯˙È CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa LiL ÌB˜Ó»∆≈≈≈¿»«ƒ«¬»»≈«¬»»
Ì‚‰Ók ,ÌÏBÚÏ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ - ÌÈ¯eÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»

È¯L˙Â È¯Lz Ïk ÈÁeÏL ÔÈ‡L ;Ì„wÓ26‡l‡ ÔÈÚÈbÓ ƒ…∆∆≈¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿≈«ƒƒ∆»
B‡ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈaL ÌB˜ÓÏ¿»∆≈≈¿»«ƒ«¬«¬»»»ƒ
‰¯OÚ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·Ï BÈaL ÌB˜Ó ÏÎÂ .˙BÁt»¿»»∆≈¿≈¿»«ƒ«¬«¬»»
ÔÈÁeÏL eÈ‰iL ¯LÙ‡L ,˙BÁt B‡ ‰ÂLa ÌÈÓÈ»ƒ¿»∆»∆∆¿»∆ƒ¿¿ƒ
ı¯‡Ó ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÂÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ«ƒƒ≈»ƒƒ«»≈∆∆
,ÈL LeaÎa ‰i‡¯‰ ˙ÚLa Ï‡¯OÈ da eÈ‰L ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»ƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ≈ƒ

ÌÚ¯ÙLe ‡Le‡ ÔB‚k‡ˆBiÎÂ ‡È¯·Ëe ·Â ‰·ÈÂ ÊeÏÂ ¿»¿«¿»¿¿«¿∆¿…¿∆¿»¿«≈
„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ÔÈOBÚ - Ô‰a27ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡Â ; »∆ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ«»

‡È¯eqÓ28ÔBÏ˜L‡Â ˜On„Â ¯Bˆ ÔB‚k ,29,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»¿¿«∆∆¿«¿¿¿«≈»∆
‡ˆBiÎÂ ·‡BÓe ÔBnÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÔB‚k ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ B‡ƒ»»»∆¿ƒ¿«ƒ¿«»¿«≈
„Á‡ ÌBÈ Ì‡ :Ô‰È„ÈaL Ô‰È˙B·‡ ‚‰Ók ÔÈOBÚ - Ô‰a»∆ƒ¿ƒ¿«¬≈∆∆ƒ≈∆ƒ∆»

.ÌÈÓÈ ÈL - ÌÈÓÈ ÈL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ -∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿≈»ƒ

ימים:26) ארבעה ללכת יכולים אינם תשרי שלוחי אשר יש

עשרה  אלא אינו ומהלכם הכיפורים, ויום ור"ה שבתות שתי
בלבד. אם ÈÂ˘ימים כגון יום, עשר אחד ללכת יכולים אשר

שלוחי אבל בשבת. חל מגיעים,ÏÎר"ה אינם ותשרי תשרי
ימים. עשרה מהלך על עולה שאינו למרחק אלא

השלוחים.27) אליהם הגיעו כבשה 28)שוודאי שדוד
ישראל  כארץ דינה ואין יחיד, כיבוש ונקראת לא"י וצירפה

הי"ג). תרומות מהל' פ"א (ראה דבר שלא 29)לכל
ב. גיטין (ראה ישראל ארץ בתחום ואינה בבל, עולי כבשוה
פ"ה  שביעית ו'ירושלמי' ואשקלון, ד"ה שם ו'תוספות'
בפ"א  ולהלן כסוריא, שדינה משמע שכאן [וצ"ע ה"א).

לארץ]. כחוץ שדינה רבינו כתב ה"ט תרומות מהל'

.·ÈB‡ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈaL ÌB˜Ó»∆≈≈¿»«ƒ¬»»»ƒ
ÔÈ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ B‡ ‡È¯eÒ ‡e‰Â ,‰¯OÚÓ ˙BÁt»≈¬»»¿¿»»»»∆¿≈
ı¯‡ ¯a„Óa ‰LcÁ˙pL ¯ÈÚ ‡È‰L B‡ ;‚‰Ó Ì‰Ï»∆ƒ¿»∆ƒƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿«∆∆
ÔÈOBÚ - ‰zÚ Ï‡¯OÈ Ba eÎML ÌB˜Ó B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈»∆»¿ƒ¿»≈«»ƒ
- ÈL ·BË ÌBÈ ÏÎÂ .ÌÏBÚ‰ ·¯ ‚‰Ók ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ¿ƒ¿«…»»¿»≈ƒ

BÒ È¯·cÓL‡¯ ÏL ÈL ·BË ÌBÈ elÙ‡Â ,ÌÈ¯Ù ƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ∆…
‰f‰ ÔÓfa B˙B‡ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰M‰30. «»»∆«…ƒ«¿««∆

ה"ח.30) למעלה ראה

.‚È„Á‡Â „Á‡ Ïk ‰f‰ ÔÓfa ÔÈ·MÁÓ e‡L ‰Ê∆∆»¿«¿ƒ«¿««∆»∆»¿∆»
·BË ÌBÈÂ ÈBÏt ÌBÈ L„Á L‡¯L ÔÈ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÚa¿ƒ¿¿ƒ∆……∆¿ƒ¿
‡ÏÂ ÔÈÚ·B˜ e‡ elL ÔBaLÁa ‡Ï - ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ…¿∆¿∆»»¿ƒ¿…
ÔÈÚ·B˜Â ÌÈL ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ÂÈÏÚ»»»¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»ƒ¿¿ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈL„Á31ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ e‡ ÔÈ‡Â , √»ƒ¿»»»∆¿≈»¿ƒ∆»«
e‡L ‰ÊÂ .Ì˙ÚÈ·˜e Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ÔBaLÁ∆¿¿≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»¿∆∆»
e‡L ÔÂÈk ,‡e‰ „·Ïa ¯·c‰ ˙Bl‚Ï - ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ¿««»»ƒ¿«≈»∆»
ÔÈ·MÁÓ e‡ ,ÔÈÎÓBÒ Ô‰ ‰Ê ÔBaLÁ ÏÚL ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«∆¿∆≈¿ƒ»¿«¿ƒ
ÌBÈ ‰Ê È‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ Ú„ÈÏ≈«∆»¿¿≈∆∆ƒ¿»≈≈∆
‰È‰iL ‡e‰ B˙B‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ˙ÚÈ·˜e ,‡e‰¿ƒ«¿≈∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
e‡L ÔBaLÁ ÈtÓ ‡Ï ,·BË ÌBÈ B‡ L„Á L‡…̄…∆…ƒ¿≈∆¿∆»

.ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ

מציון 31) "כי ג): ב, (ישעיה שנאמר משום א. סג, ברכות
מירושלים". ה' ודבר תורה תצא

ה'תשע"ח  כסלו ט' שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בדקדוק.1) והירח החמה קיבוץ

.‡ÔÈÚ„BÈÂ ÔÈ·MÁÓ eÈ‰ ,‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈOBÚL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ«»¿ƒ»»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰a¯‰ ˜ec˜„a ‰nÁ‰ ÌÚ Á¯i‰ Ba ıa˜˙iL ‰ÚL2, »»∆ƒ¿«≈«»≈«ƒ««»¿ƒ¿«¿≈

‰‡¯È Ì‡ Ú„ÈÏ È„k ,ÔÈOBÚ ÔÈÈ‚Ëˆ‡‰L C¯„k¿∆∆∆»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈≈«ƒ≈»∆
‡e‰ - ÔBaLÁ‰ B˙B‡ ˙lÁ˙e .‰‡¯È ‡Ï B‡ Á¯i‰«»≈«…≈»∆¿ƒ««∆¿
˙ÚL ÔÈÚ„BÈÂ ,·e¯˜a B˙B‡ ÔÈ·MÁnL ÔBaLÁ‰«∆¿∆¿«¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿«

ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‡l‡ ,˜ec˜„ ‡Ïa Ôˆea˜3‡e‰ - ƒ»¿…ƒ¿∆»¿«¬»»»∆¿»ƒ
ÔÓÊa ÔÈ·MÁnL - ÔBaLÁ‰ È¯wÚÂ ;„ÏBÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»»¿ƒ»≈«∆¿∆¿«¿ƒƒ¿«
‡e‰Â ,‰i‡¯‰ ÏÚ Ba eÚa˜iL ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ∆ƒ¿¿«»¿ƒ»¿
.¯eaÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌBi‰ ÔÈ·MÁÓ e‡L ÔBaLÁ∆¿∆»¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ
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האמיתי.2) הקיבוץ האמצעי.3)וזהו הקיבוץ וזהו
הגיעה  וממנו האמצעי, הקיבוץ את קודם חישבה הסנהדרין

האמיתי. לקיבוץ

.·:ÔÓÊ ÏÎa ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ - ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰«¿««¿»«¿«¿∆¿ƒ»¿»¿«
‰ÏÈla ‰¯OÚ ÌÈzLe ,ÌBia ‰¯OÚ ÌÈzL4‰ÚM‰Â . ¿≈∆¿≈«¿≈∆¿≈««¿»¿«»»

‰ÚM‰ e˜ÏÁ ‰nÏÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ÛÏ‡Ï ˙˜lÁÓ¿À∆∆¿∆∆¿ƒ¬»ƒ¿»»»¿«»»
‰Ê ÔÈÓÏ5ÚÈ·¯e ÈˆÁ Ba LÈ ‰Ê ÔÈnL ÈÙÏ ? ¿ƒ¿»∆¿ƒ∆ƒ¿»∆≈≈ƒ¿ƒ«

.¯eOÚÂ LÓÁÂ ,ÚeM˙e ˙e˙Le LÈÏLe ,˙ÈÈÓLe¿ƒƒ¿ƒ¿¿«¿…∆¿ƒ
˙BÓM‰ el‡ ÏÎÏ LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰a¯‰Â6. ¿«¿≈¬»ƒ≈¿»≈«≈

(4 ֿ לשתים היום את תמיד חושבים המולד חשבון לעניין
ואין  שעות, לשתיםֿעשרה הלילה וגם שעות עשרה
יותר  לפעמים היום שבהן השנה, בתקופות מתחשבים
שעות. משתיםֿעשרה פחות ולפעמים שעות משתיםֿעשרה

היא ביחד,שעה והלילה היום מן וארבעה העשרים החלק
הזמן  של וארבעה העשרים חלק - הקדמונים בלשון און

היומי. הגלגל של אחד לסיבוב השתמשו 5)הדרוש ולא
ששים  = אחת שעה היינו באסטרונומיה, המקובלת בחלוקה

69)דקות. למכפלות מתחלק 1080 x9המספר ;3x מה ,6
.360 המספר כן שאין

.‚„Ú ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰nÁ‰Â Á¯i‰ ıa˜˙iMÓƒ∆ƒ¿«≈«»≈«¿««»¿ƒ∆¿∆«
‰ÚLz - ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‰iL ÌÚt eˆa˜˙iL∆ƒ¿«¿««¿ƒ»¿«¬»»»∆¿»ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBiÓ ˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó Ú·Le ,BÏÈÏ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«≈¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
„ÏBÓ Ïk ÔÈaL ÔÓf‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‰¯OÚ LÏL ˙ÚMÓƒ¿«¿∆¿≈¿∆«¿«∆≈»»

„ÏBÓe7.‰·Ï ÏL dL„Á ‡e‰ ‰ÊÂ , »¿∆»¿»∆¿»»

למשנהו.7) אחד קיבוץ בין

.„L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰È‰z Ì‡ - ‰·Ï ÏL ‰L»»∆¿»»ƒƒ¿∆¿≈»»…∆
,ÌBÈ ˙B‡Ó LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,el‡ ÌÈL„ÁÓ≈√»ƒ≈ƒ¿∆¿»»¿≈
‰BÓLe ,˙BÚL ‰BÓLe ,ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«¬ƒƒ¿∆»¿∆
,˙¯aÚÓ ‰È‰z Ì‡Â ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚ·LÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿À∆∆
LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,L„Á ¯OÚ ‰LÏL ‰M‰ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆«»»¿»»»…∆ƒ¿∆¿»»¿
,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌBÈ ‰LÏLe ÌÈBÓLe ˙B‡Ó≈¿ƒ¿»¿««¿∆¿ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ8‰nÁ‰ ˙Le . «¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿«««»
.˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿≈»
‰¯OÚ :‰·l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ,‡ˆÓƒ¿»∆∆¿«««»«¿««¿»»¬»»
‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

י"ב 8) יום, כ"ט עשר השלושה החודש נחשב זה בחשבון
הנ"ל. לחשבון בהתאם חלקים ותשצ"ג שעות

.‰Ô‰L ,‰Ú·L ‰Ú·L ‰·l‰ L„Á ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈…∆«¿»»ƒ¿»ƒ¿»∆≈
˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe ,„Á‡ ÌBÈ :¯‡MÈ ,Úe·M‰ ÈÓÈ¿≈«»«ƒ»≈∆»¿≈∆¿≈»
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó Ú·Le¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

·l‰ L„Á ˙È¯‡L ‡È‰ BÊÂ .‚"ˆ˘˙ ·"È‡‰9ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ…∆«¿»»¿≈
‰L Ì‡ :‰Ú·L ‰Ú·L ‰·l‰ ˙L ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈¿««¿»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»
‰BÓLe ,ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ :‰pnÓ ¯‡MÈ - ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ»≈ƒ∆»«¿»»»ƒ¿∆

ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚ·LÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó ‰BÓLe ,˙BÚL»¿∆≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»
‰ËeLt ‰L ˙È¯‡L ‡È‰ BÊÂ .Â"Ú˙˙ Á"„ :dÏ10. »¿ƒ¿≈ƒ»»¿»

‰MÓÁ :d˙È¯‡L ‰È‰z - ‡È‰ ˙¯aÚÓ ‰L Ì‡Â¿ƒ»»¿À∆∆ƒƒ¿∆¿≈ƒ»¬ƒ»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿ƒ¿»

.Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

הבא.9) החודש של המולד יתאחר זה ובשיעור
הבאה.10) הפשוטה השנה של המולד יתאחר זה ובשיעור

.Â,ÌÈL„Á‰ ÔÓ L„Á „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««…∆ƒ∆√»ƒ
,ÂÈ¯Á‡L „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»≈≈»∆«¬»
‰nÎ·e ‰ÚL BÊ È‡·e Úe·M‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„˙Â¿≈«¿≈∆ƒ≈«»«¿≈»»¿«»

.‰È‰È ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ¿∆

.Ê,˙aLa „Á‡a ÔÒÈ „ÏBÓ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«ƒ»¿∆»¿«»
ÔÓÈÒ - ÌÈ˜ÏÁ ‰Ú·LÂ ‰‡Óe ,ÌBia ˙BÚL LÓÁa¿»≈»«≈»¿ƒ¿»¬»ƒƒ»

ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLk - Ê"˜‰‡ :Ì‰Ï11L„Á ˙È¯‡L »∆¿∆ƒ»»¿≈ƒ…∆
ÏÈÏa ¯i‡ „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ‡e‰Â ,‰·l‰«¿»»¿≈≈«ƒ»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ˙B‡Ó ÚL˙e ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈLÈÏL¿ƒƒ»≈»««¿»¿«≈¬»ƒ
,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú BÊ C¯c ÏÚÂ .˜"˙˙ ‰"‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒƒ»»∆¿«∆∆«»»

.L„Á ¯Á‡ L„Á…∆««…∆

החודש 11) מולד לך יצא זו, שארית ממנו וכששתחסיר
שלפניו.

.ÁÛÈÒB˙Â ,BÊ ‰L „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««»»¿ƒ
˙È¯‡L ,‡È‰ ‰ËeLt Ì‡ - „ÏBn‰ ÈÓÈ ÏÚ d˙È¯‡L¿≈ƒ»«¿≈«»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ì‡Â ;‰ËeLt‰‡ˆÈ - ˙¯aÚÓ‰ ˙È¯‡L ,‡È‰ ˙¯aÚÓ «¿»¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈ƒ«¿À∆∆≈≈
„Ú ,‰L ¯Á‡ ‰L ÔÎÂ .‰È¯Á‡lL ‰L „ÏBÓ EÏ¿«»»∆¿«¬∆»¿≈»»««»»«
‡e‰ ,ÏÈÁ˙z epnnL ÔBL‡¯‰ „ÏBn‰Â .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ»»¿«»»ƒ∆ƒ∆«¿ƒ
‰È‰ ‡e‰Â ,‰¯ÈˆÈ ÏL ‰BL‡¯‰ ‰Ma ‰È‰L „ÏBÓ»∆»»«»»»ƒ»∆¿ƒ»¿»»
‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈL ÏÈÏa¿≈≈ƒ»≈»««¿»»«ƒ¿«¿»»
˙lÁz ‡e‰ epnÓe .„"¯‰a :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆ƒ∆¿ƒ«

.ÔBaLÁ‰«∆¿

.Ë,„ÏBn‰ Ô‰Ó Ú„zL el‡‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿»≈∆≈«≈∆«»
ÔÓ ıa˜˙iLk ,˙È¯‡L ÌÚ ˙È¯‡L ÛÈÒBzLk¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿«≈ƒ
ÛÈÒB˙Â ˙Á‡ ‰ÚL CÈÏLz - ÌÈBÓLe ÛÏ‡ ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆∆¿ƒ«¿ƒ»»««¿ƒ
Úa¯‡ ˙BÚM‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe ,˙BÚM‰ ÔÈÓÏ B˙B‡¿ƒ¿««»¿∆ƒ¿«≈ƒ«»«¿«
,ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ epnÓ ÛÈÒB˙Â ÌBÈ CÈÏLz - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ∆¿ƒ¿««»ƒ
CÈÏLz - ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈÓi‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe¿∆ƒ¿«≈ƒ«»ƒ≈«ƒ¿»«¿ƒ
ÔÈ·MÁÓ e‡ ÔÈ‡L ;¯‡M‰ ÁÈp˙Â ÔÈn‰ ÔÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿«ƒ««¿»∆≈»¿«¿ƒ
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Ú„ÈÏ≈«ƒ¿««»ƒ∆»≈«¿≈∆ƒ≈
.„ÏBn‰ ‰È‰È ˜ÏÁ ‰Ê È‡Â ‰ÚL ‰Ê È‡·e Úe·M‰«»«¿≈∆»»¿≈∆≈∆ƒ¿∆«»

.ÈÌÈL Ú·L Ô‰Ó eÈ‰iL ,‰L ‰¯OÚ ÚLz Ïk»¿«∆¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆«»ƒ
.¯BÊÁÓ ‡¯˜ ,˙BËeLt ‰¯OÚ ÌÈzLe ˙B¯aÚÓ¿À»¿≈∆¿≈¿ƒ¿»«¬
ıa˜Ó ‰z‡L ÔÓÊaL ?‰Ê ÔÈÓ ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ¿»»»«¿«ƒ¿»∆∆ƒ¿«∆«»¿«≈
,˙B¯aÚÓ Ú·LÂ ˙BËeLt ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ÈÓÈ ÔÈÓƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈»»¿¿∆«¿À»
ÌÈBÓLe ÛÏ‡ Ïk CÈÏL˙Â ,Ô‰È˜ÏÁÂ Ô‰È˙BÚLe¿≈∆¿∆¿≈∆¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ
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קנט ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - elqk 'h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ÌBÈ - ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ÏÎÂ ,‰ÚL - ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ»»¿»«¿«¿∆¿ƒ»
‰L ‰¯OÚ ÚLz Ïk‰ ‡ˆÓz - ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ ÛÈÒB˙Â¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿»«…¿«∆¿≈»»
‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL Ô‰Ó ‰L ÏkL ,‰nÁ‰ ÈMÓƒ¿≈««»∆»»»≈∆¿≈«¬ƒ»
ÈÓÈ ÔÈnÓ ¯‡MÈ ‡ÏÂ ,‰ÂLa ˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ¿ƒƒ¿≈»¿»∆¿…ƒ»≈ƒƒ¿«¿≈
˙Á‡ ‰ÚMÓ ıeÁ ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏÎa ‰nÁ‰««»¿»¿«∆¿≈»»ƒ»»««
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ»»∆

.‰"Ù˙‡

.‡ÈÈL„Á Ìlk ÌÈL„Á‰ ,‰Êk ‡e‰L ¯BÊÁÓa ‡ˆÓƒ¿»¿«¬∆»∆∆√»ƒÀ»»¿≈
ÌÈL Ú·M‰Â .‰nÁ‰ ÈL ÌÈM‰Â ,‰·l‰«¿»»¿«»ƒ¿≈««»¿«∆«»ƒ
,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ¯BÊÁÓe ¯BÊÁÓ ÏÎaL ˙B¯aÚÓ‰«¿À»∆¿»«¬«¬¿ƒ∆¿∆
,˙ÈÈÓLe ,˙ÈMLÂ ,¯BÊÁn‰ ÔÓ ˙ÈLÈÏL ‰L :Ì‰≈»»¿ƒƒƒ««¬¿ƒƒ¿ƒƒ
Ú·L ˙Le ,‰¯OÚ Úa¯‡ ˙Le ,‰¯OÚ ˙Á‡ ˙Le¿«««∆¿≈¿««¿«∆¿≈¿«¿«
‡"È Á"Â‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .‰¯OÚ ÚLz ˙Le ,‰¯OÚ∆¿≈¿«¿«∆¿≈ƒ»»∆

„"È.Ë"È Ê"È

.·È‰L ‰¯OÚ ÌÈzLÓ ‰L Ïk ˙È¯‡L ıa˜zLk¿∆¿«≈¿≈ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈»»
‰L Ïk ˙È¯‡Le ,Â"Ú˙˙ Á"„ ‡È‰L ,˙BËeLt‰«¿∆ƒ¿≈ƒ»»»
,Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ ‡È‰L ,˙B¯aÚÓ‰ ÌÈL Ú·MÓƒ∆«»ƒ«¿À»∆ƒ
,ÌÈÓÈ ÈL :¯‡MÈ - ‰Ú·L ‰Ú·L Ïk‰ CÈÏL˙Â¿«¿ƒ«…ƒ¿»ƒ¿»ƒ»≈¿≈»ƒ
ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ‰¯OÚ LLÂ¿≈∆¿≈»«¬≈≈«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ
˙È¯‡L ‡e‰ ‰ÊÂ .‰"ˆ˜˙ Â"È· :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆¿∆¿≈ƒ

.¯BÊÁn‰««¬

.‚ÈÛÈÒB˙Â ,¯BÊÁÓ ˙lÁz „ÏBÓ Úe„È EÏ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆¿»««¿ƒ««¬¿ƒ
¯BÊÁn‰ ˙lÁz EÏ ‡ˆÈ - ‰"ˆ˜˙ Â"È· ÂÈÏÚ»»≈≈¿¿ƒ«««¬
ÛBÒ „Ú ,¯BÊÁÓe ¯BÊÁÓ Ïk „ÏBÓ ÔÎÂ .ÂÈ¯Á‡L∆«¬»¿≈«»«¬«¬«
¯BÊÁn‰ ˙lÁz „ÏBnL ,e¯Ó‡ ¯·Îe .ÌÏBÚ‰»»¿»»«¿∆«¿ƒ«««¬
„ÏBÓ ‡e‰ ‰M‰ „ÏBÓe .„"¯‰·Ï ‰È‰ ÔBL‡¯‰»ƒ»»¿««»»«

‰M‰ d˙B‡ ÏL È¯Lz12. ƒ¿≈∆»«»»

כוונתו 12) השנה", "מולד במלים משתמש כשהרמב"ם
שנה. אותה של תשרי חודש למולד

.„È,‰ˆ¯zL ‰LÂ ‰L Ïk „ÏBÓ Ú„z ˙‡f‰ C¯c·e«∆∆«…≈««»»»¿»»∆ƒ¿∆
B‡ e¯·ÚL ÌÈMÓ ,‰ˆ¯zL L„ÁÂ L„Á Ïk „ÏBÓe«»…∆»…∆∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿
‰¯ÈˆÈ ÈL Áwz ?„ˆÈk .‡B·Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈMÓƒ»ƒ∆¬ƒƒ»≈«ƒ«¿≈¿ƒ»
ÚLz ÏL ÔÈ¯BÊÁÓ Ì˙B‡ ‰OÚ˙Â ,e¯Ó‚Â e¯·ÚL∆»¿¿»¿¿«¬∆»«¬ƒ∆¿«
‰M‰ d˙B‡ ÏL È¯Lz „Ú ,‰L ‰¯OÚ ÚLz ‰¯OÚ∆¿≈¿«∆¿≈»»«ƒ¿≈∆»«»»
e¯·ÚL ÌÈM‰ ÔÈÓe ,e¯·ÚL ÔÈ¯BÊÁn‰ ÔÈÓ Ú„˙Â -¿≈«ƒ¿«««¬ƒ∆»¿ƒ¿««»ƒ∆»¿
¯BÊÁÓ ÏÎÏ Áw˙Â .ÌÏL ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯BÊÁnÓƒ«¬∆¬«ƒ…ƒ¿«¿ƒ«¿»«¬
‰ËeLt ‰LÂ ‰L ÏÎÏe ,‰"ˆ˜˙ Â"È· ¯BÊÁÓe«¬¿»»»¿»»¿»
ÏÎÏe ,Â"Ú˙˙ Á"„ - ÌÏL ‡lL ¯BÊÁn‰ ÈMÓƒ¿≈««¬∆…ƒ¿«¿»
CÈÏL˙Â ,Ïk‰ ıa˜˙e ,Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ - ˙¯aÚÓ ‰L»»¿À∆∆¿«≈«…¿«¿ƒ
ÌÈÓi‰Â ,ÌÈÓÈ - ˙BÚM‰ CÈÏL˙Â ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ»¿«¿ƒ«»»ƒ¿«»ƒ
ÔÓe ÌÈÓi‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,‰Ú·L ‰Ú·L ÌÎÈÏLz«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ

‰ ‰L „ÏBÓ ‡e‰ ÌÈ˜ÏÁ‰Â ˙BÚM‰‰ˆ¯zL ‰‡a «»¿«¬»ƒ«»»«»»∆ƒ¿∆
.d„ÏBÓ Ú„ÈÏ≈«»»

.ÂËL‡¯ „ÏBÓ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ‰M‰ „ÏBÓ««»»∆»»¿∆¿∆«…
‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ,È¯Lz L„Á…∆ƒ¿≈¿∆ƒ»»≈≈
·"È‡ ÔÂLÁ¯Ó ÏÚ ÛÈÒBzLÎe ,ÔÂLÁ¯Ó „ÏBÓ««¿∆¿»¿∆ƒ««¿∆¿»
‰Ê L„ÁÂ L„Á ÏÎÏ ÔÎÂ ,ÂÏÒk „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙≈≈«ƒ¿≈¿≈¿»…∆»…∆∆

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,‰Ê ¯Á‡««∆«»»

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תשרי.1) חודש ראש קביעת

.‡ÔBaLÁ ÈÙÏ È¯Lz L„Á L‡¯ ÌÏBÚÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»……∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿
‰Ê2˙aLa „Á‡a ‡Ï ,3·¯Úa ‡ÏÂ ˙aLa ÈÚÈ·¯a ‡ÏÂ ∆…¿∆»¿«»¿…ƒ¿ƒƒ¿«»¿…¿∆∆

˙aL4È¯Lz „ÏBÓ ‰È‰iLk ‡l‡ .Â"„‡ :Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ . «»¿ƒ»»∆∆»¿∆ƒ¿∆«ƒ¿≈
ÌBia L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - el‡‰ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»»ƒ»≈¿ƒ……∆«
- ˙aMa „Á‡a „ÏBn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÂÈ¯Á‡lL∆¿«¬»≈«¬≈∆»»«»¿∆»¿«»
„ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈL ÌBÈ È¯Lz L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜¿ƒ……∆ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»«»
‰È‰ Ì‡Â ,ÈLÈÓÁ ÌBÈ L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒ¿ƒ……∆¬ƒƒ¿ƒ»»

ÈÚÈ·La L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ÈMLa „ÏBn‰5. «»¿ƒƒ¿ƒ……∆ƒ¿ƒƒ

שלפניו.2) אלול מולד  על תשצ"ג אי"ב עי'3)שמוסיפים
ב. מג, א.4)סוכה כ, השנה ראש הטעם 5)עי' את

אד"ו, בימי תשרי ראשֿחודש קובעים שאין זו, לדחיה
ז'. בהלכה להלן תמצא

.·‰ÏÚÓÏ B‡ ÌBi‰ ÈˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰È Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«»«¬ƒ«¿«¿»
ÌBi‰ ÈˆÁÓ6.ÂÈ¯Á‡lL ÌBia L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ≈¬ƒ«¿ƒ……∆«∆¿«¬»

˙BÚL LLa ÈL ÌBÈa „ÏBn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«»¿≈ƒ¿≈»
L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ˙BÚL LL ÏÚ ¯˙È B‡ ÌBia«»≈«≈»¿ƒ……∆
elÙ‡ ,ÌBi‰ ÈˆÁ Ì„˜ „ÏBn‰ ‰È‰È Ì‡Â ;ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»…∆¬ƒ«¬ƒ
„ÏBn‰ ÌBÈ B˙B‡a L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - „Á‡ ˜ÏÁa¿≈∆∆»¿ƒ…«…∆¿«»

BÓˆÚ7.Â"„‡ ÈÓÈÓ ÌBi‰ B˙B‡ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â . «¿»∆…ƒ¿∆«ƒ≈

זקן".6) "מולד הנקרא בידוע 7)וזהו חצות, קודם "נולד
בידוע  חצות, קודם נולד לא החמה. לשקיעת סמוך שנראה
בתוך  כ:). השנה (ראש החמה" לשקיעת סמוך נראה שלא
הירח  של החרמש אין המולד, אחר הראשונות השעות שש
אפשר  שעות, שש אחר מדי. קטן שהוא מפני נראה, החדש
אפשר  חצות, קודם נולד אם ישראל. בארץ כבר שיראה
ראש  קובעים כך משום המולד. ביום עוד הירח שיראה
יראה  חצות, אחר נולד אם עצמו. המולד יום באותו החודש
ביום  חודש ראש קובעים כך ומשום הבא, יום בליל רק

שלאחריו.

.‚,˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ÌBi‰ ÈˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆«»«¬ƒ«««¬
ÈÓÈÓ ÂÈ¯Á‡lL ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÂÈ¯Á‡lL ÌBiÏ ‰ÁcÈÂ¿ƒ»∆«∆¿«¬»ƒƒ¿∆∆¿«¬»ƒ≈

ÂÈ¯Á‡lLÏ ‰Á„ ‰Ê È¯‰ - Â"„‡8L‡¯ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆ƒ¿∆¿∆¿«¬»¿ƒ¿∆…
È¯‰ ?„ˆÈk .„ÏBn‰ ÌBiÓ ÈLÈÏMa Úe·˜ L„Á‰«…∆»««¿ƒƒƒ«»≈«¬≈

Á"ÈÊ :ÔÓÈÒ ,˙BˆÁa ˙aLa „ÏBn‰ ‰È‰iL9ÔÈÚ·B˜ - ∆ƒ¿∆«»¿«»«¬ƒ»¿ƒ
ÔÎÂ .˙aMa ÈLa ‰Êk d„ÏBnL ‰La L„Á‰ L‡…̄«…∆¿»»∆»»»∆¿≈ƒ¿«»¿≈

Bn‰ ‰È‰ Ì‡- ˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ˙BˆÁa ÈLÈÏMa „Ï ƒ»»«»ƒ¿ƒƒ«¬««¬
.˙aMa ÈLÈÓÁa L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜¿ƒ…«…∆«¬ƒƒ¿«»

נדחה 8) היא: הגירסה תימני, בכת"י וכן ויניציא, בדפוס
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ה"ו. סוף הרמב"ם לשון והשווה אחריו", אחר "לשל
סופרים 9) השעות את שעות. י"ח שבת, - ז' יום כלומר

מתחילת  שעות שמונהֿעשרה הוא היום חצות מהערב.
הערב.

.„‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL È¯Lz „ÏBÓ10,ÈLÈÏL ÏÈÏa «ƒ¿≈∆»»¿∆¿∆¿≈¿ƒƒ
ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL ÚL˙a¿≈«»««¿»»«ƒ¿«¿»»¬»ƒ
ÏÚ ¯˙BÈ B‡ - „"¯ Ë"‚ :dÓÈÒ - ˙È¯ÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ»»≈«
L‡¯ ˙‡ ÔÈÁBc - ‰ËeLt ‰L ‰˙È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»¿»»»¿»ƒ∆…

L„Á‰11‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLÈÏLa B˙B‡ ÌÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , «…∆¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»
.˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿«»

א'.10) הערה א', הלכה היא 11)עי' פשוטה שנה שארית
ביום  השנה ראש את נקבע אם ה"ה). (פ"ו, תתע"ו ד"ח
יצא  הבאה השנה ראש או השלישי, ביום כלומר המולד,
ימים, 4 + חלקים 204 שעות, 9 ימים, 3 היום. בחצי בשבת
זקן  מולד בגלל שעות. ו18 ימים, 7 = חלקים 876 שעות, 8
אחד  ר"ה בין ההפרש שני. ליום לדחותו נצטרך ואד"ו

איפוא יהיה של ÓÁ˘‰למשנהו, הקביעה מיום (חוץ ימים
שבין  משום אפשרי, בלתי זה פשוטה, בשנה זו). ושל זו
פחות  לא יש שניה שנה לראש (פשוטה) אחת שנה ראש

יותר ולא ימים, ה"ז).Ú·¯‡Ó‰משני פ"ח, להלן (עי' ימים
הקביעה  את דוחים ר"ד, ג"ט הוא תשרי מולד אם כך, משום
הוא  הקביעות שתי בין ההפרש אד"ו). (בגלל החמישי ליום

אפשרי. וזה בלבד, ימים שלושה

.‰˙BÚL LÏLa ,ÈL ÌBÈa È¯Lz „ÏBÓ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«ƒ¿≈¿≈ƒ¿»»
‰ÚMÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,ÌBia««¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ»»
Ì‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ - Ë"Ù˜˙ Â"Ë· dÓÈÒ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒƒ»»»≈«≈ƒ
‰M‰ ‰˙È‰L ,˙¯aÚÓ‰ È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ ‰˙È‰»¿»»«»»»≈«¿À∆∆∆»¿»«»»
L‡¯ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - ˙¯aÚÓ ‰¯·ÚL dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»∆»¿»¿À∆∆≈¿ƒ…

ÈLÈÏMa ‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLa L„Á‰12. «…∆¿≈ƒ¿»»∆»ƒ¿ƒƒ

פ"ו,12) (לעיל תקפ"ט כ"א, ה' היא: מעוברת שנה שארית
שלפניו  מעוברת לשנה הסמוך תשרי של המולד אם ה"ה).
השנה  אותה של תשרי מולד אז תקפ"ט, ט"ו ב' הוא
זקן  מולד ובגלל היום, בחצי השלישי ביום היה המעוברת

ליום נדחה של È˘ÈÓÁואד"ו תשרי ראשֿחודש נקבע אם .
היינו  שלו, המולד ביום המעוברת השנה שלאחרי זו שנה

יהיו אלה שנה ראשי שני בין אז תקפ"ט, ט"ו, ˘ÂÏ˘‰ב',
שנה  ראש שבין משום בלתיֿאפשרי, זה בלבד, ימים

פחות לא יש שלאחריה השנה ראש ולבין Ú·¯‡Ó‰מעוברת
כן  על ה"ח). פ"ח, להלן (עי' ימים מששה יותר ולא ימים
ט"ו, ב', שמולדו תשרי, -חודש ראש קביעת את דוחים
לכל  יהיה שנים ראשי שני שבין כדי השלישי, ליום תקפ"ט

ימים. ארבעה של הפרש הפחות

.Â‰ÁczL e¯Ó‡L ,‰ËeLt‰ ‰M‰ „ÏBÓ ‰È‰»»««»»«¿»∆»«¿∆ƒ»∆
Ë"‚ dÓÈÒ ‡ˆiL ÔB‚k ,„Á‡ ˜ÏÁ ˙BÁt ,ÈLÈÓÁÏ«¬ƒƒ»≈∆∆»¿∆»»ƒ»»
Ì‡ ÔÎÂ .ÈLÈÏMa d˙B‡ ÔÈÚ·B˜ - ‰fÓ ˙BÁt B‡ ‚"¯»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔB‚k ,˜ÏÁ ˙BÁt ÈL ÌBÈa ¯eaÚ‰ È‡ˆBÓ „ÏBÓ ‰È‰»»«»≈»ƒ¿≈ƒ»≈∆¿
ÔÈÚ·B˜ - ‰fÓ ˙BÁt B‡ Á"Ù˜˙ Â"Ë· dÓÈÒ ‰È‰L∆»»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ

ÈMa d˙B‡13È¯Lz L„Á L‡¯ ˙ÚÈ·˜ C¯c ‡ˆÓ . »¿≈ƒƒ¿»∆∆¿ƒ«……∆ƒ¿≈

È‡a ,„ÏBn‰ Ú„˙Â ·LÁz :‡e‰ Ck ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆»«¿…¿≈««»¿≈
,‰ÏÈl‰ ÔÓ B‡ ÌBi‰ ÔÓ ˙BÚL ‰nÎ·e ,‰È‰È ÌBÈ ‰Ê∆ƒ¿∆¿«»»ƒ«ƒ««¿»
ÌBÈ ‡e‰ „ÏBn‰ ÌBÈÂ .‰ÚM‰ ÔÓ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎ·e¿«»¬»ƒƒ«»»¿«»
B‡ ˙aMa „Á‡a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰ÚÈ·w‰«¿ƒ»¿»∆»ƒ≈»»¿∆»¿«»
˙BˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙aL ·¯Úa B‡ ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒ¿∆∆«»ƒ»»«»«¬
ÌÈ˜ÏÁ „"¯a ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ÌBi‰«««¬ƒ»»¿¬»ƒ
‰˙È‰Â ,‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ÈLÈÏL ÏÈlÓ ˙È¯ÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ≈¿ƒƒ≈«∆¿»¿»

‡ ,‰ËeLt ‰LÌÈ˜ÏÁ Ë"Ù˜˙a „ÏBn‰ ‰È‰L B »»¿»∆»»«»¿¬»ƒ
‰ËeLt ‰M‰ ‰˙È‰Â ,ÈL ÌBiÓ ˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚMÓƒ»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿»¿»«»»¿»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó „Á‡a Ú¯‡È Ì‡L ;˙¯aÚÓ‰ ¯Á‡L∆«««¿À∆∆∆ƒ∆¡«¿∆»≈«¿»»¿»ƒ
ÌBia ‡l‡ ,„ÏBn‰ ÌBÈa ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - el‡‰»≈≈¿ƒ¿«»∆»«

ÂÈ¯Á‡ ¯Á‡lL B‡ ÂÈ¯Á‡lL14.e¯‡aL C¯„k , ∆¿«¬»∆¿«««¬»¿∆∆∆≈«¿

הבאה13) השנה של תשרי שמולד מולד Ï‡משום יהיה
בשבת יצא שהלא מולד ÈÙÏזקן, אם כן על היום. חצי

ראש  את נקבע מזה, פחות או ר"ג ג"ט הוא הפשוטה השנה
ביום המולד, ביום השנים ‰˘È˘ÈÏהשנה ראשי שני בין .

פשוטה  ובשנה שבת), יום עד ג' (מיום ימים שלושה יהיו
חלק, פחות שני ביום העיבור מוצאי מולד אם אפשרי. זה
הוא  זקן. מולד היה לא שלפניה המעוברת השנה מולד אז

השלישי ביום השנה.ÈÙÏחל ראש היה המולד ויום חצות,
שלאחר  הפשוטה השנה ראש את לקבוע נוכל כן על
(בין  ימים חמשה יהיו ר"ה שני בין השני. ביום המעוברת

ב'). יום לבין ג' אד"ו.14)יום הוא שלאחריו יום אם

.Ê?Â"„‡ ÈÓÈa ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿∆¿∆ƒ≈
LÓM‰Â Á¯i‰ ıea˜Ï ‡e‰ ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«∆¿«∆¿ƒ«»≈«¿«∆∆
BÓk ,ÈzÓ‡‰ ÌB˜na ‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ dÎel‰a¿ƒ»»∆¿»ƒ…«»»¬ƒƒ¿

eÚ„B‰L15È„k ,‰iÁc ÌBÈÂ ‰ÚÈ·˜ ÌBÈ eOÚ CÎÈÙÏ , ∆«¿¿ƒ»»¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈
,ÔÈÚ·B˜ ÈLÈÏMa ?„ˆÈk .ÈzÓ‡‰ ıea˜ ÌBÈa ÚbÙÏƒ¿…«¿ƒ»¬ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ¿ƒ
˙aLa ,ÔÈÁBc ÈMMa ÔÈÚ·B˜ ÈLÈÓÁa ,ÔÈÁBc ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿«»

ÔÈÚ·B˜ ÈLa ,ÔÈÁBc ˙aLa „Á‡ ,ÔÈÚ·B˜16. ¿ƒ∆»¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ה"א.15) פ"ו, למעלה אד"ו 16)עי' לדחיית הנימוק
זו, אחר זו רצופות קדושות שתי תבאנה שלא הוא, בתלמוד
ביום  יהיה השנה ראש (אם יסריחו שלא המתים כבוד מפני
יהיה  השנה ראש אם ו'. ביום הכיפורים יום יחול אז ד',
שמחת  מפני או א') ביום הכיפורים יום יחול אז ו', ביום
ביום  יחול השנה ראש (אם טריים בירקות שבת או יוםֿטוב
עי' א', ביום חל ר"ה אם או ו' ביום יחול סוכות גם אז ו',
יהיה  הערבה יום אז א', ביום יחול השנה ראש אם כ.). ר"ה
מג.). (סוכה הערבות חיבוט מצוות לקיים יוכלו ולא בשבת,
(עי' - חננאל רבינו גם הבין וכך - כנראה הבין הרמב"ם
איננו  זה שנימוק כ.), השנה לראש חננאל רבינו פירוש

¯˜ÈÚ הם יוםֿטוב שמחת או מתים כבוד האמיתי, הטעם .
„ÚÒ משמשים שהם וגדיים, טלאים דוגמת לדחיה, בלבד

בגלל  ה"ז). פ"ד, למעלה (ע' השנה בעיבור בלבד סעד
ליוםֿטוב, או לשבת טריים ירקות או מתים כבוד של הסעד

לדחיה. אד"ו ימי את דווקא קבעו

.Á˙BiÁc Úa¯‡‰ ¯‡L ¯wÚÂ17¯wÚ‰ ‰Ê ‡e‰ el‡ ¿ƒ«¿»»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ,e¯Ó‡L18‰È‡¯e . ∆»«¿∆«∆¿«∆¿«¬»∆¿»ƒ¿»»
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‰ÁcÈÂ ÈLÈÏL ÏÈÏa ‰È‰È „ÏBn‰L :¯·cÏ«»»∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»∆
ÈLÈÓÁÏ19ÈLÈÓÁ ÏÈÏa Á¯È ‰‡¯È ‡Ï ˙Ba¯ ÌÈÓÚt , «¬ƒƒ¿»ƒ«…≈»∆»≈«¿≈¬ƒƒ

Á¯i‰Â LÓM‰ eˆa˜˙ ‡lL ÏÏkÓ ,ÈML ÏÈÏa ‡ÏÂ¿…¿≈ƒƒƒ¿»∆…ƒ¿«¿«∆∆¿«»≈«
.ÈLÈÓÁa ‡l‡ ÈzÓ‡ ıeaƒ̃¬ƒƒ∆»«¬ƒƒ

תקפ"ט 17) בט"ו גטר"ד, זקן, מולד מפני הדחיות כלומר,
Â¯‡˘˘.הדחיות ה"א.18)מארבע פ"ו, למעלה עי'

הוא הדחיות ארבע בכל שהמולד ‡ÈÓÂÂ¯ËÒהעיקרון עדי ,
האמיתי. הקיבוץ ביום יפגע של 19)האמצעי דוגמה נקט

ליום  ד' מיום נדחה אד"ו ובגלל בגטר"ד, שחל תשרי מולד
ה'.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הלבנה.1) חדשי ימי

.‡‰ˆÁÓe ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ‰·Ï ÏL dL„Á»¿»∆¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‚"ˆ˘˙Â2¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡Â . ¿¬»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ∆¿»«

˙ˆ˜Ó ‰È‰iL „Ú ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa ‰È‰È L„Á‰ L‡¯L∆…«…∆ƒ¿∆¿ƒ¿»««∆ƒ¿∆ƒ¿»
‡a‰Ó B˙ˆ˜Óe ¯·ÚL L„ÁÓ ÌBi‰3„Ú :¯Ó‡pL ; «≈…∆∆»«ƒ¿»≈«»∆∆¡««

‰z‡ ÌÈÓiL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈÓÈ L„Á…∆»ƒƒƒ«¿»»¿∆»ƒ«»
˙BÚL ·MÁÓ ‰z‡ È‡Â ,L„ÁÏ ·MÁÓ4. ¿«≈¿…∆¿ƒ«»¿«≈»

ה"ג.2) פ"ו, יום 3)למעלה של האחד חציו כלומר,
הבא. החודש מן השני וחציו שעבר, מחודש השלושים

א.4) ה, מגילה

.·¯ÒÁ L„Á Ô‰Ó ,‰·l‰ ÈL„Á ÔÈOBÚ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿≈«¿»»≈∆…∆»≈
ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ¯ÒÁ L„Á .‡ÏÓ L„Á Ì‰Óe≈∆…∆»≈…∆»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÏÚ Û‡Â ,„·Ïa‰Ê ÏÚ ¯˙È ‰·Ï ÏL dL„ÁL Èt ƒ¿«¿««ƒ∆»¿»∆¿»»»≈«∆
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ - ‡ÏÓ L„ÁÂ ;˙BÚLa¿»¿…∆»≈ƒ¿ƒ¿««ƒ
‡lL È„k .˙BÚLa ‰fÓ ˙BÁt ‰·Ï ÏL dL„ÁL∆»¿»∆¿»»»ƒ∆¿»¿≈∆…

.ÌÈÓÏL ÌÈÓÈ ‡l‡ ,L„Áa ˙BÚL ·MÁÏ¿«≈»¿…∆∆»»ƒ¿≈ƒ

.‚ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰·Ï ÏL dL„Á ‰È‰ el‡ƒ»»»¿»∆¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ
L„ÁÂ ‡ÏÓ L„Á ÌÈM‰ Ïk eÈ‰ ,„·Ïa ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿«»»«»ƒ…∆»≈¿…∆
‰Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰·l‰ ˙L ÈÓÈ eÈ‰ÈÂ ,¯ÒÁ»≈¿ƒ¿¿≈¿««¿»»¿≈¿«¿»»
ÌÈL„Á ‰MLÂ ÌÈ¯ÒÁ ÌÈL„Á ‰ML ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ»√»ƒ¬≈ƒ¿ƒ»√»ƒ
L„ÁÂ L„Á ÏÎa LiL ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈtÓ Ï·‡ .ÌÈ‡ÏÓ¿≈ƒ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ∆≈¿»…∆»…∆
„Ú ,ÌÈÓÈÂ ˙BÚL Ô‰Ó ıa˜˙È ,ÌBi‰ ÈˆÁ ÏÚ ¯˙BÈ≈«¬ƒ«ƒ¿«≈≈∆»¿»ƒ«
ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÒÁ ÌÈL„Á ÌÈM‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿»«»ƒ√»ƒ¬≈ƒ≈«

ÌÈ‡Ïn‰5ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„Á ÌÈM‰ ˙ˆ˜Ó·e , «¿≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ√»ƒ¿≈ƒ≈«
ÌÈ¯ÒÁ‰6. «¬≈ƒ

בשנה 5) מלאים. וחמשה חסרים שבעה - פשוטה בשנה
ראשון  שאדר משום מלאים, וששה חסרים שבעה - מעוברת

ה"ה). (עי' מלא מלאים 6)תמיד שבעה - פשוטה בשנה
וחמשה  מלאים שמונה - מעוברת בשנה חסרים. וחמשה
חודש  שבכל חלקים תשצ"ג יתרות שסכום (משום חסרים
יש  החסרים, על המלאים לעודף בדיוק עולה אינו וחודש,

המלאים). על החסרים מספר את אחרֿכך להגדיל צורך

.„L„Á L‡¯ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÌÏBÚÏ ÌÈLÏL ÌBÈ¿ƒ¿»ƒ……∆
ÌBÈ ‰È‰È - ¯ÒÁ ¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰ Ì‡ .‰Ê ÔBaLÁa¿∆¿∆ƒ»»«…∆∆»«»≈ƒ¿∆

¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰È Ì‡Â ,‡a‰ L„Á L‡¯ ÌÈLÏL¿ƒ……∆«»¿ƒƒ¿∆«…∆∆»«
B˙ˆ˜Óe ÏÈ‡B‰ ,L„Á L‡¯ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰È - ‡ÏÓ»≈ƒ¿∆¿ƒ……∆ƒƒ¿»

L„Á L‡¯7,¯·ÚL ‡Ïn‰ L„Á‰ ÌeÏLz ‰È‰ÈÂ , ……∆¿ƒ¿∆«¿«…∆«»≈∆»«
epnÓe ,‡a‰ L„Á L‡¯ ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆∆»¿ƒ……∆«»ƒ∆

‰ÚÈ·w‰ ÌBÈ ‡e‰Â ,ÔÈn‰ ‡e‰8ÔÈOBÚ CÎÈÙÏe . «ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»ƒ
‰Ê ÔBaLÁa ÌÈL„Á ÈL‡¯9„Á‡ ÌBÈ „Á‡ L„Á , »≈√»ƒ¿∆¿∆…∆∆»∆»

.ÌÈÓÈ ÈL „Á‡ L„ÁÂ „·Ïaƒ¿«¿…∆∆»¿≈»ƒ

השלושים.7) יום של השני יום 8)חציו הימים, שני דין
אלא  ראשֿחודש, כדין ואחד, השלושים ויום השלושים
ואחד  השלושים יום מן מתחילה הבא החודש ימי שספירת
שעבר. לחודש שייך השלושים יום החודש. של ראשון כיום

הראיה.9) פי על החודש את כשמקדשים כן שאינו מה
להיות  הראיה פי על יכול מלא, קביעתנו לפי שהוא חודש

להיפך. וכן חסר,

.‰ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈ¯ÒÁ‰Â ÌÈ‡Ïn‰ ÌÈL„Á‰ ¯„Ò≈∆∆√»ƒ«¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿
‰Ê10‡ÏÓ ÌÏBÚÏ È¯Lz :‡e‰ Ck11ÌÏBÚÏ ˙·ËÂ , ∆»ƒ¿≈¿»»≈¿≈≈¿»

ÏÚ ,¯ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ - CÏÈ‡Â ˙·hÓe ,¯ÒÁ»≈ƒ≈≈¿≈»∆»»≈¿∆»»≈«
,¯ÒÁ ¯„‡ ;‡ÏÓ Ë·L ,¯ÒÁ ˙·Ë ?„ˆÈk .¯„q‰«≈∆≈«≈≈»≈¿«»≈¬»»≈

Á ¯i‡ ;‡ÏÓ ÔÒÈ·‡ ,¯ÒÁ Êenz ;‡ÏÓ ÔÂÈÒ ,¯Ò ƒ»»≈ƒ»»≈ƒ»»≈«»≈»
ÔBL‡¯ ¯„‡ - ˙¯aÚÓ‰ ‰M·e .¯ÒÁ ÏeÏ‡ ;‡ÏÓ»≈¡»≈«»»«¿À∆∆¬»ƒ

‡ÏÓ12¯ÒÁ ÈL ¯„‡Â ,13. »≈«¬»≈ƒ»≈

קודמת.10) הערה שעות 11)עי' (י"ב מחצי שיותר מכיון
יום  כל את זקפו לתשרי, שייך ל' יום של חלקים) ותשצ"ג
(חסר), יום כ"ט עשו הבא החודש את תשרי. חשבון על ל'
הלבנה, חודש של האמיתי מאורכו פחות יום כחצי כלומר
(על  הקודם החודש על שהוסיפו היום כחצי את לאזן כדי

ה"ו). עי' מרחשון, עודפי 12)חודש העיבור. חודש הוא
שנות  בכל כמעט מצטרפים הלבנה שנות על החמה שנות
הי"א). פ"ו, למעלה (עי' הלבנה מחודש ליותר העיבור
- העיבור חודש - א' אדר את עושים כנראה, כך, משום
אדר). ד"ה שם ו'תוספות' יט: השנה ראש (ועי' יום שלושים

יט:).13) (ר"ה חסר" לעולם לניסן הסמוך "אדר

.Â.ÂÏÒÎÂ ÔÂLÁ¯Ó Ô‰L ,ÌÈL„Á‰ ÈL e¯‡Lƒ¿¬¿≈∆√»ƒ∆≈«¿∆¿»¿ƒ¿≈
Ì‰ÈL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe ,ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL eÈ‰È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿¿≈∆¿≈ƒ¿»ƒƒ¿¿≈∆

‡ÏÓ ÂÏÒÎÂ ¯ÒÁ ÔÂLÁ¯Ó ‰È‰È ÌÈÓÚÙe ,ÌÈ¯ÒÁ14. ¬≈ƒ¿»ƒƒ¿∆«¿∆¿»»≈¿ƒ¿≈»≈
‡È‰ ,ÌÈ‡ÏÓ el‡ ÌÈL„Á ÈL da ‰È‰iL ‰LÂ¿»»∆ƒ¿∆»¿≈√»ƒ≈¿≈ƒƒ
ÈL da ‰È‰iL ‰LÂ ;ÌÈÓÏL ‰ÈL„Á e‡¯˜pL∆ƒ¿¿√»∆»¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿∆»¿≈
‰LÂ ;ÔÈ¯ÒÁ ‰ÈL„Á e‡¯˜ ,ÌÈ¯ÒÁ el‡ ÌÈL„Á√»ƒ≈¬≈ƒƒ¿¿√»∆»¬≈ƒ¿»»
‰ÈL„Á e‡¯˜ ,‡ÏÓ ÂÏÒÎÂ ¯ÒÁ ÔÂLÁ¯Ó da ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¿∆¿»»≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿¿√»∆»

Ô¯„Òk15. ¿ƒ¿»

ג'.14) בהלכה למעלה מבוארת אלה, לשינויים הסיבה
בחרו זו וכסלו.·˙ÏÈÁ˙למטרה חשון בחדשים השנה,

מפני  לתמיד קבוע אותו והשאירו לנגוע, רצו לא בתשרי
ט'). ערכין (ועי' שבו עי'15)החגים סדורה", "שנה או

יב. פרק להלן

.ÊÔÈ¯ÒÁ B‡ ÌÈ‡ÏÓ ‰ÈL„Á Ì‡ ‰M‰ ˙ÚÈ„È C¯c∆∆¿ƒ««»»ƒ√»∆»¿≈ƒ¬≈ƒ
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ÌBÈ ‰lÁz Ú„z :‡e‰ Ck ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk B‡¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ»
,‰ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯zL ,‰M‰ L‡¯ Ba Úa˜pL∆ƒ¿«…«»»∆ƒ¿∆≈«ƒ√»∆»
Ba Ú·wiL ÌBÈ Ú„˙Â ,ÈÚÈ·L ˜¯Ùa e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿∆∆¿ƒƒ¿≈«∆ƒ»«
ÌÈÓi‰ ÔÈÓ ·MÁ˙e ,‰È¯Á‡lL ‰M‰ L‡…̄«»»∆¿«¬∆»¿«≈ƒ¿««»ƒ
Ì‡ ;BÊ ÏLÂ BÊ ÏL ‰ÚÈ·w‰ ÌBiÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÈaL∆≈≈∆ƒ«¿ƒ»∆¿∆ƒ
,ÔÈ¯ÒÁ ‰M‰ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ÈL Ô‰ÈÈa ‡ˆÓzƒ¿»≈≈∆¿≈»ƒƒ¿»¿≈«»»¬≈ƒ
Ì‡Â ,Ô¯„Òk eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈≈∆¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰M‰ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ Ì‰ÈÈa ‡ˆÓzƒ¿»≈≈∆«¿»»»ƒƒ¿»¿≈«»»

ÌÈÓÏL16. ¿≈ƒ

מנכים 16) אם ימים. 353 בה יש חסרים, שחדשיה שנה .1
שבועות  50 שהם יום, 352 נשארים שלה, הקביעה יום את

È˘Â היא הקביעה, יום ניכוי לאחר סדורה, שנה .2 ימים.
שבועות 50 שהם יום, 353‰˘ÂÏ˘Â שחדשיה שנה .3 ימים.

50 שהם יום, 354 היא הקביעה, יום ניכוי לאחר שלמים,
ימים.Ú·¯‡Â‰שבועות

.Á‰ˆ¯zL ‰M‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«»»∆ƒ¿∆
:˙¯aÚÓ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ËeLt ‰ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ≈«ƒ√»∆»¿»¬»ƒ»¿»¿À∆∆
‰L ˙ÚÈ·˜ ÌBÈ ÔÈ·e d˙ÚÈ·˜ ÌBÈ ÔÈa ‡ˆÓz Ì‡ƒƒ¿»≈¿ƒ»»≈¿ƒ«»»
‰L d˙B‡ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ‰È¯Á‡lL∆¿«¬∆»«¿»»»ƒƒ¿»¿≈»»»
- ÌÈÓÈ ‰MÓÁ Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â ,ÌÈ¯ÒÁ ˙¯aÚÓ‰«¿À∆∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿»≈≈∆¬ƒ»»ƒ
eÈ‰È - ‰ML Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â ,Ô¯„Òk eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈≈∆ƒ»ƒ¿

ÌÈÓÏL17. ¿≈ƒ

שנה 17) של לסימן ימים שני מוסיפים מעוברת, בשנה
- בפשוטה ימים וארבעה שלושה שנים, במקום פשוטה.
לכך  הסיבה במעוברת. ימים וששה חמשה ארבעה, באים
למעלה  (עי' מלא תמיד שהוא הנוסף, העיבור בחודש נעוצה

ועוד שבועות ארבעה הם יום שלושים ימים.˘Èה"ה).

.Ë,BÊ ‰L ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«ƒ»¿≈»»
,‰ËeLt ‡È‰Â ,ÈLÈÓÁa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰ÂL‡¯Â ¿»»…«»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»¿…

‰LÏL Ô‰ÈÈa ‡ˆÓ ,˙aLa ÈLa ‰È¯Á‡lL ‰M‰«»»∆¿«¬∆»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»≈≈∆¿»
Ô¯„Òk ‰ÈL„Á BÊ ‰ML eÚ„È - ÌÈÓÈ18‰È‰ el‡Â . »ƒ»«¿∆»»√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ»»

‰M‰ ÈL„Á eÈ‰ - ÈLÈÏMa ‰È¯Á‡lL ‰M‰ L‡…̄«»»∆¿«¬∆»ƒ¿ƒƒ»»¿≈«»»
,˙aLa BÊ ‰La ‰M‰ L‡¯ ‰È‰ el‡Â .ÌÈÓÏL BÊ¿≈ƒ¿ƒ»»…«»»¿»»¿«»
‰L ÈL„Á eÈ‰ - ˙aLa ÈLÈÏLa ‰È¯Á‡lL ‰M·e«»»∆¿«¬∆»ƒ¿ƒƒ¿«»»»¿≈»»
BÓk ,˙¯aÚÓ‰ ‰MÏ ·MÁz BÊ C¯c ÏÚÂ .ÔÈ¯ÒÁ BÊ¬≈ƒ¿«∆∆¿«≈«»»«¿À∆∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

שנה 18) של בדוגמה הרמב"ם פתח ח' ובהלכה ז' בהלכה
שהיתה  כפי כסדרם, שחדשיה בשנה וכאן חסרים, שחדשיה
ההלכה  בתחילת שנרמז וכפי הספר, כתיבת בשנת באמת

זו". "שנה במלים

.È‰ÚËz ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒzL ÔÈÓÈÒ ÌL LÈ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿…¬≈∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰Ê È¯wÚ ÏÚ ÔÈÈea Ô‰Â ,‰M‰ ÈL„Á ¯ecÒ ÔBaLÁa¿∆¿ƒ»¿≈«»»¿≈¿ƒ«ƒ»≈∆
el‡Â .Ìk¯c e¯‡aL ˙BiÁc‰Â ˙BÚÈ·w‰Â ÔBaLÁ‰«∆¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆≈«¿«¿»¿≈
- ÈLÈÏMa da ‰M‰ L‡¯ ‰È‰iL ‰L Ïk :Ô‰≈»»»∆ƒ¿∆…«»»»ƒ¿ƒƒ
ÔÈa ‰ËeLt ÔÈa ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk ÌÏBÚÏ ‰È‰zƒ¿∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆≈¿»≈

˙¯aÚÓ19- ÈMa B‡ ˙aMa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰È Ì‡Â ; ¿À∆∆¿ƒƒ¿∆…«»»¿«»¿≈ƒ
ÔÈa ‰ËeLÙa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ Ô¯„Òk ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿»≈

˙¯aÚÓa20Ì‡ :ÈLÈÓÁa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰È Ì‡Â ; ƒ¿À∆∆¿ƒƒ¿∆…«»»«¬ƒƒƒ
ÈÙÏ ÌÈ¯ÒÁ ‰ÈL„Á eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡ - ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ∆¿»∆ƒ¿√»∆»¬≈ƒ¿ƒ
eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡ - ‡È‰ ˙¯aÚÓ Ì‡Â ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆¿ƒ¿À∆∆ƒƒ∆¿»∆ƒ¿

‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk ‰ÈL„Á21. √»∆»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆

שנה19) .1‰ËÂ˘Ù אז השלישי, ביום היא הקביעה אם  .
(אם ‰Ì„˜ÂÓהמולד תקפ"ט ט"ו, ב', להיות מוכרח ביותר

ה"ה) פ"ז עי' מעוברת, שנה לה ג',ÁÂ‡Ó‰Â¯קדמה ביותר
למעלה  עי' נדחית, הקביעה גטר"ד של במקרה (כי ר"ג ט',
ד"ח, כלומר פשוטה, שנה שארית את נוסיף אם ה"ד). פ"ז
השנה  ראש של מולד נקבל ה"ה), פ"ו למעלה (עי' תתע"ו

ביום איפוא תהיה הקביעה חצות. לפני בשבת .‰˘·˙הבאה
הקביעה, ימי ניכוי לאחר השבת, יום ולבין שלישי יום בין

הם השנה חדשי ימים. שלושה שנה Ì¯„ÒÎישארו .2 .
˙¯·ÂÚÓהמולד אז ג', ביום היא הקביעה אם .Ì„˜ÂÓ‰

והמולד זקן), (מולד שני יום חצות הוא ‰ÁÂ‡Ó¯ביותר
אם  (כי חלקים ותתרע"ט ביום שעות ה' ג', יום הוא ביותר
עי' זקן, מולד בגלל הקביעה נדחית ג', יום בחצי המולד

-למ  תקפ"ט כ"א, ה', למולד נוסיף אם ה"ב). פ"ז עלה
מולד  יהיה ה"ה), פ"ו למעלה (עי' - מעוברת שנה שארית
ראשון, ביום המוקדם, המולד של במקרה הבאה, השנה
המאוחר  המולד של ובמקרה השני, ליום ידחה אד"ו ובגלל
בין  הקביעה. יום יהיה המולד ויום חצות, לפני השני ביום -
ימים, חמשה יהיו הקביעה, ימי בלי השנה, ראשי שני

הם השנה חדשי ה"ח).Ì¯„ÒÎכלומר שנה 20)(עי' .1
‰ËÂ˘Ùהיה ר"ה יום ·˘·˙. הוא ביותר המוקדם המולד .

מולד  בגלל לשבת, הקביעה נדחית (אז היום בחצי חמישי
חלק. פחות היום בחצי בשבת ביותר והמאוחר ואד"ו) זקן
במקרה  הבא ר"ה יחול פשוטה, שנה שארית נוסיף אם
בין  החמישי. ביום - השני ובמקרה השלישי, ביום האחד
אין  המקרים בשני ימים. וארבעה ימים שני יש ר"ה שני

ביום היה שר"ה נניח כסדרם. השנה המולד ˘Èחדשי .
ביותר  המאוחר המולד היום. חצי שבת הוא ביותר המוקדם
לה  שקדמה השנה אם חלק, פחות היום בחצי שני יום הוא
לה  שקדמה השנה אם - תקפ"ח ט"ו ב' מעוברת; היתה לא
את  דוחים מעוברת במוצאי תקפ"ט ט"ו (ב' מעוברת היתה
למולד  השנה שארית נוסיף אם ה"ה). פ"ז עי' הקביעה,
יש  ר"ה שני בין חמישי. ביום הבא המולד יצא המוקדם,

השנה חדשי כלומר ימים, את ‡ÌÈשני נוסיף אם כסדרם.
ביום  הבא ר"ה מולד יחול המולדות, שני ליתר השארית

השנה חדשי ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ‡ÌÈהשבת.
שנה .2 היהÂÚÓ·¯˙כסדרם. ר"ה המולד ·˘·˙. גבולות .

אם  חלק. פחות היום בחצי שבת - היום בחצי ה' יום הם:
למולד  תקפ"ט) כ"א, (ה', מעוברת שנה שארית נוסיף
אד"ו  בגלל הרביעי. ביום הבא ר"ה מולד יצא המוקדם,
ארבעה  יש ר"ה שני בין החמישי. ליום הקביעה נדחית

השנה חדשי השארית ‡ÌÈימים. את נוסיף אם כסדרם.
ביום  הבאה השנה של המולד יצא המאוחר, למולד הנ"ל
שני  בין השבת. ליום הקביעה נדחית אד"ו ובגלל הששי,
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השנה חדשי ימים. ששה יש שר"ה ‡ÌÈר"ה נניח כסדרם.
ביום יום ‰˘Èהיה - היום בחצי שבת הם: המולד גבולות .

במקרה  יהיה הבא ר"ה מולד חלק. פחות היום חצי ב'
ובמקרה  השבת, ליום תידחה והקביעה ששי, יום האחד
שני  בין יש פעם ב'. ליום תידחה והקביעה א', ביום השני
חדשי  המקרים בשני ימים. ששה - ופעם ימים, ארבעה ר"ה

ר"ה 21)כסדרם.‡ÌÈהשנה אם פשוטה. שנה .1
היום  בחצי ה' - גטר"ד הם: המולד גבולות אז בחמישי,
שבת  יהיה האחד במקרה הבאה השנה מולד חלק. פחות
ליום  הקביעה תידחה ואד"ו זקן מולד ובגלל היום, בחצי
השנה  חדשי כלומר, ימים, שלושה יש ר"ה שני בין השני.
השלישי, ביום הבא המולד יהיה השני, במקרה כסדרם.
ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ביום. בו תהיה והקביעה

המקרים בשני מלאים. חדשיה ÔÈ‡.2השנה חסרים. חדשיה
ר"הÂÚÓ·¯˙שנה אם .È˘ÈÓÁ· יום הם: המולד גבולות אז ,

נוסיף  אם חלק. פחות היום בחצי ה' יום - היום בחצי ג'
במקרה  יהיה, - מעוברת שנה שארית - תקפ"ט כ"א ה',
תהיה  והקביעה תקפ"ט ט"ו, ב' הבאה השנה מולד האחד,
ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ה"ה). פ"ז, (עי' ג' ביום

חדשיה המולד ‡ÌÈהשנה יהיה השני, במקרה כסדרם.
ר"ה  שני בין החמישי. ליום תידחה והקביעה הרביעי, ביום

חדשיה השנה ימים. ששה כסדרם.‡ÌÈיש

ה'תשע"ח  כסלו י' שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
החמה.1) שנת ימי

.‡,ÌÈ¯ÓB‡L Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ LÈ - ‰nÁ‰ ˙L¿«««»≈≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ
,ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰L∆ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«
˙BÁt ‡e‰L ,ÌÈ¯ÓB‡L Ô‰Ó LÈÂ ;˙BÚL LL ‡e‰L∆≈»¿≈≈∆∆¿ƒ∆»
˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa LÈ Ò¯Ùe ÔÂÈ ÈÓÎÁ ÔÎÂ .ÌBi‰ ÚÈ·¯Ó≈¿ƒ««¿≈«¿≈»»»«≈≈≈∆«¬…∆

.‰Ê ¯·„a¿»»∆

.·"Ò˘ ‡È‰L ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÓ,ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ‰ ƒ∆≈∆ƒ¿ƒ«
˙Á‡ ‰ÚL ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏL ¯BÊÁÓ ÏkÓ ¯‡MÈƒ»≈ƒ»«¬∆¿«∆¿≈»»»»««
BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒ¿

‰Ùe˜˙Ï ‰Ùe˜z ÔÈa ‰È‰ÈÂ ,e¯Ó‡L2ÌÈÚL˙Â „Á‡ ∆»«¿¿ƒ¿∆≈¿»ƒ¿»∆»¿ƒ¿ƒ
˙Á‡ ‰Ùe˜z Ú„zMÓe .‰ÚL ÈˆÁÂ ˙BÚL Ú·LÂ ÌBÈ¿∆«»«¬ƒ»»ƒ∆≈«¿»««
‰pnÓ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ,‡È‰ ‰ÚL BÊÈ‡a ÌBÈ ‰Ê È‡a¿≈∆¿≈»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ∆»
,˙ÈLÈÏMÏ ‰iM‰ ÔÓe ,‰È¯Á‡L ‰iM‰ ‰Ùe˜zÏ«¿»«¿ƒ»∆«¬∆»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»

האביב;2) התחלת - ניסן תקופת בשנה: תקופות ארבע
התחלת  - תשרי תקופת הקיץ; התחלת - תמוז תקופת

החורף. התחלת - טבת תקופת הסתיו;

.‚Ba ÒkzL ˜ÏÁ‰Â ‰ÚM‰ ‡È‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»ƒ«»»¿«≈∆∆ƒ»≈
˙BÈ‰ - Êenz ˙Ùe˜˙e ,‰ÏË ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…««»∆¿««¡
˙BÈ‰ - È¯Lz ˙Ùe˜˙e ,ÔË¯Ò ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…«««¿»¿«ƒ¿≈¡
˙BÈ‰ - ˙·Ë ˙Ùe˜˙e ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…««…¿«ƒ¿«≈≈¡

È„b ÏfÓ L‡¯a LÓM‰3‰Ma ‰˙È‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e . «∆∆¿…««¿ƒ¿«ƒ»»¿»«»»

„ÏBÓ Ì„˜ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰¯ÈˆÈ ÏL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ∆¿∆…∆«
˙B‡Ó LLÂ ,˙BÚL ÚL˙Â ,ÌÈÓÈ ‰Ú·La :ÔÒÈƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿≈«»¿≈≈

.·"Ó¯˙ Ë"Ê :dÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»»

מזלות.3) עשר שנים מנו הקדמונים כוכבים. קבוצת = מזל

.„‰nk ‰lÁz Ú„z :‡È‰ Ck ‰Ùe˜z‰ ÔBaLÁ C¯c∆∆∆¿«¿»»ƒ≈«¿ƒ»«»
¯BÊÁn‰ „Ú ‰¯ÈˆÈ‰ ˙MÓ ÌÈÓÏL ÔÈ¯BÊÁÓ«¬ƒ¿≈ƒƒ¿««¿ƒ»«««¬
‰"Ù˙Â ˙Á‡ ‰ÚL Ô‰Ó ¯BÊÁÓ ÏÎÏ Á˜Â ,‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆¿«¿»«¬≈∆»»««¿
- ˙BÚM‰ ÏÎÂ ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰ Ïk ıa˜ ;ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ«≈»«¬»ƒ»¿»«»
LLÂ ˙BÚL ÚL˙Â ÌÈÓÈ ‰Ú·L Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚˙Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ¿«ƒ«…ƒ¿»»ƒ¿≈«»¿≈
B˙B‡ ÛÈÒBz ¯‡M‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ
‡ˆÈ ;¯BÊÁn‰ ÔÓ ‰BL‡¯ ‰L ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ««ƒ»∆»»ƒ»ƒ««¬≈≈
ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ‰nÎ·e ‰ÚL BÊ È‡a EÏ¿¿≈»»¿«»«…∆ƒ¿∆¿«ƒ»
˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ‰pnÓe ,¯BÊÁn‰ ÔÓ ‰M‰ d˙B‡ ÏL∆»«»»ƒ««¬ƒ∆»«¿ƒƒ¿
‰Ùe˜z ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·LÂ ÌBÈ ÌÈÚL˙Â „Á‡∆»¿ƒ¿ƒ¿∆«»∆¡»¿»¿»
,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡Â .‰Ùe˜˙e¿»¿ƒƒ¿∆≈«¿«ƒ»∆»»
Á˜ - Ba „ÓBÚ ‰z‡L ¯BÊÁna CÎÂ Ck ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»»»««¬∆«»≈«
,¯BÊÁÓ ÏÎÏ ‰"Ù˙Â ‰ÚL ÌÈÓÏM‰ ÔÈ¯BÊÁn‰ ÏÎÏ¿»««¬ƒ«¿≈ƒ»»¿¿»«¬
‰¯OÚ - ¯BÊÁn‰ ÔÓ eÓÏML ˙B¯eÓb‰ ÌÈM‰ ÏÎÏe¿»«»ƒ«¿∆»¿ƒ««¬¬»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»¬»ƒ

L epnÓ Ú¯‚˙Â ,Ïk‰ ıa˜Â ,‰L ÏÎÏÌÈÓÈ ‰Ú· ¿»»»¿«≈«…¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙Â¿≈«»¿≈≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ‰·l‰ ÈL„Á ÌÎÈÏLz ¯‡M‰Â¿«¿»«¿ƒ≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ
ÌÈÚL˙Â LÏLÂ ˙B‡Ó Ú·Le ˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈»¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÛÈÒBz - ‰·l‰ L„ÁÓ ˙BÁt ¯‡Lp‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿«ƒ¿»»≈…∆«¿»»ƒ
˙Ùe˜z ÔÓÊ Ú„˙Â ,‰M‰ d˙B‡ ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ««ƒ»∆»«»»¿≈«¿«¿«
‰nÎ·e ‡È‰ L„Áa ÌBÈ ‰nÎa ‰M‰ d˙B‡ ÏL ÔÒÈƒ»∆»«»»¿«»«…∆ƒ¿«»
‡l‡ ÌÏBÚÏ dÈ‡ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÒÈ ˙Ùe˜z .‰ÚL»»¿«ƒ»¿ƒ∆¿∆≈»¿»∆»
˙lÁ˙a B‡ ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁa B‡ ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a B‡ƒ¿ƒ«««¿»«¬ƒ««¿»ƒ¿ƒ«
dÈ‡ ÌÏBÚÏ Êenz ˙Ùe˜˙e ;ÌBi‰ ÈˆÁa B‡ ,ÌBi‰««¬ƒ«¿««¿»≈»
˙Á‡ ‰ÚLa B‡ ,‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·La B‡ ‡l‡∆»¿∆«»∆¡»¿»»««
ÌÏBÚÏ È¯Lz ˙Ùe˜˙e ;‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,‰ˆÁÓe∆¡»≈«≈««¿»¿«ƒ¿≈¿»
ÌBia ÔÈa ,˙BÚL LÏLa B‡ ,˙BÚL ÚL˙a ‡l‡ dÈ‡≈»∆»¿≈«»¿»»≈«
B‡ ‡l‡ dÈ‡ ÌÏBÚÏ ˙·Ë ˙Ùe˜˙e ;‰ÏÈla ÔÈa≈««¿»¿«≈≈¿»≈»∆»
ÔÈa ,‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa¯‡a B‡ ,‰ˆÁÓe ˙BÚL ¯OÚa¿∆∆»∆¡»¿«¿«»∆¡»≈
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia«≈««¿»ƒƒ¿∆≈«¿≈∆ƒ≈
ÌÈL Á˜ - ‰Ùe˜z‰ ‰È‰z ‰ÚL BÊ È‡·e Úe·M‰«»«¿≈»»ƒ¿∆«¿»«»ƒ
,‰ˆ¯zL ‰L „Ú ‰¯ÈˆÈ‰ ˙MÓ e¯·ÚL ˙B¯eÓb¿∆»¿ƒ¿««¿ƒ»«»»∆ƒ¿∆
,ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL Ïk‰ CÏL‰Â¿«¿≈«…¿»¿∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
ÌBÈ ‰L ÏÎÏ Á˜ - ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓMÓ ¯˙BÈ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿»»»
,‰LÏL ÂÈÏÚ ÛÒB‰Â ,Ïk‰ ıa˜Â ,˙BÚL LL „Á‡∆»≈»¿«≈«…¿≈»»¿»
ÔÓe ÌÈÓi‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,‰Ú·L ‰Ú·L Ïk‰ CÏL‰Â¿«¿≈«…ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
,˙aLa „Á‡ ÏÈÏ ˙lÁzÓ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ˙BÚM‰«»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«≈∆»¿«»
‰nÏÂ .ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ba ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ ¯L‡ÏÂ¿«¬∆«ƒ««∆¿ƒ¿∆¿«ƒ»¿»»
˙L ÏL ‰BL‡¯ ‰Ùe˜zL ÈÙÏ ?‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿»¿ƒ∆¿»ƒ»∆¿«

.ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ ˙lÁ˙a ‰˙È‰ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ
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.‰ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk4˙L ÏL ≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«ƒ»∆¿«
- ‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ÌÈLÏL ˙B‡Ó ÚL¿̇«≈¿ƒ¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»
,ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL Ïk‰ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ«…¿»¿∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
˙BÚL LLÂ „Á‡ ÌBÈ dÏ Áwz ;˙Á‡ ‰L ¯‡Mzƒ»≈»»««ƒ«»∆»¿≈»
ÏÈÏa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ,LÏL ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒ»¿≈
Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe .‰ÏÈla ˙BÚL LL ÈLÈÓÁ¬ƒƒ≈»««¿»¿∆ƒ»∆»∆«
‰ÚLa Êenz ˙Ùe˜z ‰È‰z È¯‰ - ‰ˆÁÓe ˙BÚL»∆¡»¬≈ƒ¿∆¿««¿»»
˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ ÌBiÓ ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»
ÌBiÓ ˙BÚL ÚL˙a È¯Lz ˙Ùe˜z ‰È‰z - ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿∆¿«ƒ¿≈¿≈«»ƒ
- ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»
ÏÈlÓ ‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa¯‡a ˙·Ë ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«≈≈¿«¿«»∆¡»ƒ≈
‰È‰z - ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈMLƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»ƒ¿∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÈML ÌBÈ ˙lÁ˙a ‰‡a‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»«»»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«∆∆

.‰Ùe˜z ¯Á‡ ‰Ùe˜z ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»¿»««¿»

ãycew zegiyn zecewpã

zpy ...dxivil mitl` drax`e miyely ze`n ryz zpy"
"q"x xefgnn ziriyz dpy `idy l"wzz

בשנה  היתה הדברים שכתיבת נמצא זה לפי להבין, וצריך
י"ז  שנת שהיא זו "...משנה כותב שאח"ז בהלכות אבל זו,
לאחרי  שנים שמונה - תתקל"ח שנת שהיא ר"ס ממחזור
בין  שנים שמונה של זמן משך שעבר יתכן לא והרי זה!
עצמו  הרמב"ם שכן י"א, פרק לכתיבת ט' פרק כתיבת
מה  לולי וגם שנים. עשר נמשכה חיבורו שכתיבת כותב
תתק"מ  בשנת נשלמה חיבורו שעריכת ידוע הרי שכתב
שבתחילת  החודש קידוש הלכות שכתיבת יתכן איך וא"כ
זמן  לסוף קרוב היינו תתקל"ח, בשנת היתה החזקה" ה"יד

הכתיבה.
חזר  ספרו הרמב"ם שכתב שלאחר ידוע בזה: והביאור
במכתבו  (כנזכר מהדורות שלוש או בשתים ותיקנו והגיהו
את  רק אלא הספר כל את תיקן שלא ומובן לוניל) לחכמי
י"א  פרק בסוף שכתב מה ולכן, תיקון. הצריכים הדברים
היה  ליצירה" אלפים וארבעת תתקל"ח שנת "שהיא
השנה  בכתיבת ולכן השניה, במהדורה ההלכה כשתיקן
התאריך  את ולא התיקון בשעת בה שעמד השנה את כתב
ט' בפרק שכתב ומה הראשונה, הכתיבה שעת של הישן
בשעת  שהיתה כפי השנה נשארה ולכן תיקון צריך היה לא

הכתיבה.
(bn oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

שעה.4) ובאיזו בשבוע יום באיזה

.Â˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ÌBÈ ‰nÎa Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿«»«…∆ƒ¿∆¿«
BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ5ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a ‰lÁz Ú„z - ƒ»∆»»≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ≈

,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ eÚa˜È ÌBÈ ‰Ê È‡·e ,‰È‰z Úe·M‰«»«ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿¿ƒ»∆»»
ÏÎÏ Áw˙Â ,¯BÊÁn‰ ÔÓ e¯·Ú ˙B¯eÓb ÌÈL ‰nÎÂ¿«»»ƒ¿»¿ƒ««¬¿ƒ«¿»
‰Ú·L ÌÈÓi‰ ÌeÎÒ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‰L»»««»»¿ƒ«¿«»ƒƒ¿»

,ÌÈLÏL ÌÈLÏL Ïk‰ CÏL‰Â ,el‡ ÌÈpÓÊa ÌÈÓÈ»ƒƒ¿«ƒ≈¿«¿≈«…¿ƒ¿ƒ
L‡¯Ó B˙BÓÏ ÏÈÁ˙z - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈…
Ì‡Â ,·ËeÓ - ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbÈ Ì‡ ;ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ«ƒ«¿«¿»»¿ƒ
ÏÚ ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡ ÌÈÓÈ ÈL B‡ ÌBÈ ÛÒB‰ - Â‡Ï»≈¿≈»ƒ¿»»ƒ«
‰M‰ ‰È‰z Ì‡Â .‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbiL „Ú ,ÔÈn‰«ƒ¿»«∆«ƒ«¿«¿»¿ƒƒ¿∆«»»
,ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z - ˙¯aÚÓ¿À∆∆«¿ƒƒ¿≈……∆¬»≈ƒ
L„Á‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡a - ÔBaLÁ‰ ÚÈbiL ÌBiÏÂ¿«∆«ƒ««∆¿¿«ƒ«…∆

.‰Ùe˜z‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»

המדוייקת.5) השעה את לדעת בלי

.Ê‰È‰z L„Áa ‰nÎa Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»«…∆ƒ¿∆
‡È‰L ,˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏL ˙L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈∆ƒ
ÔÒÈ L„Á L‡¯ e‡ˆÓ - Ò"¯ ¯BÊÁnÓ ˙ÈÚÈLz ‰L»»¿ƒƒƒ«¬»»……∆ƒ»
ÈÙÏe ;ÈLÈÓÁa ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e ,ÈLÈÓÁa da Úa˜ƒ¿«»«¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ
ÌÈM‰ eÈ‰È ,¯BÊÁnÏ ˙ÈÚÈLz BÊ ‰L ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ¿«»ƒ
¯OÚ „Á‡ Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ ÁwzLk ;‰BÓL ˙B¯eÓb‰«¿¿»¿∆ƒ«¿»»»≈∆««»»
ÈÒBz ;ÌÈBÓLe ‰BÓL ÌÈÓi‰ Ïk eÈ‰È ,ÌBÈÛ ƒ¿»«»ƒ¿»¿ƒƒ

Ïk‰ CÈÏLz ;ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁ Ïk‰ È¯‰ ,‰Ú·Lƒ¿»¬≈«…¬ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«…
ÏÈÁ˙zLk ;ÌÈÓÈ ‰MÓÁ e¯‡L ,ÌÈLÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿¬¬ƒ»»ƒ¿∆«¿ƒ
‰È‰L ,ÔÒÈ L„Á L‡¯Ó ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙BÓÏƒ¿¬ƒ»»ƒ≈……∆ƒ»∆»»
ÔÈ‡L eÚ„È ¯·Îe ;ÈL ÌBÈÏ ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ«ƒ««∆¿¿≈ƒ¿»»«¿∆≈
ÛÈÒBz CÎÈÙÏ ,ÈLÈÓÁa ‡l‡ ˙aMa ÈLa ‰Ùe˜z‰«¿»¿≈ƒ¿«»∆»«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁÏ ÚÈbzL „Ú ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ«««∆«ƒ««¬ƒƒ∆
ÈÈÓL ÌBÈa BÊ ‰La ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ;‰Ùe˜z‰«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»¿»»¿¿ƒƒ
‰L ÏÎa ‰OÚz ˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .ÔÒÈ L„ÁÓ≈…∆ƒ»¿««∆∆«…«¬∆¿»»»

.‰LÂ¿»»

.ÁÚÈbzL „Ú ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÛÈÒBz :e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿ƒ«««∆«ƒ«
‡l‡ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰z ‡Ï ÌÏBÚÏ - ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ¿«¿»¿»…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ∆»
‡e‰ ÏB„‚ ‡ÏÙe .‰LÏL B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ¿»∆∆»
˙‡ˆÓ Ì‡Â .ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰zL∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿ƒ»»»
˙ÈÚhL Ú„z - ‰Ê ÏÚ ÌBÈ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰z‡L∆«»»ƒ¿ƒ«∆≈«∆»ƒ»

.˜ec˜„a ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â ,ÔBaLÁa«∆¿¿«¬…¿«¿…¿ƒ¿

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לתקופה.1) תקופה שבין הימים

.‡˙BÁt ‡e‰L ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÓÏ ‰nÁ‰ ˙L¿«««»¿ƒ∆≈∆»
Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ - ÚÈ·¯Ó2LÏL :¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ≈¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿»≈≈ƒ∆≈¿

ÚL˙e ,˙BÚL LÓÁÂ ,ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó≈¬ƒ»¿ƒƒ¿»≈»¿«
ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰Ú·L ˙B‡Ó≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ

Ú‚¯3ÈÙÏe .˜ÏÁa ÌÈÚ·LÂ ‰MMÓ „Á‡ - Ú‚¯‰Â . ∆«¿»∆«∆»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ
˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ‰È‰z ‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆ƒ¿∆∆∆¿«««»«¿«
‰‡Óe ,‰ÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ :‰·l‰«¿»»¬»»»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»≈»
ÔÓÈÒ .Ú‚¯ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â¿∆»¿∆¿ƒ≈∆¿»¿«¿»ƒ∆«ƒ»
¯BÊÁÓa ˙ÙÒBz ‡ˆÓ˙ ‡ÏÂ .Á"Ó ‡"Î˜ ‡"ÎÈ :Ì‰Ï»∆¿…ƒ¿»∆∆¿«¬
Ì‰Ó ¯BÊÁÓ ÏÎa ‡l‡ ,ÏÏk ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏL∆¿«∆¿≈»»¿»∆»¿»«¬≈∆
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קסה ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - elqk 'i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BËeLt‰ ‰·l‰ ÈL ÌÚ ‰nÁ‰ ÈL eÓÏLÈƒ¿¿¿≈««»ƒ¿≈«¿»»«¿
˙B¯aÚÓ‰Â4. ¿«¿À»

ה"א.2) פ"ט ועי'3)עי ' אדא", רב ל"תקופת הכוונה
הבאה. ובהערה הקודמת המחזור 4)בהערה שנות י"ט

הן  אדז"ט) (גו"ח שבהן העיבור חדשי שבעת על הקטן
שעות, 12 יום, 29 לבנה. חדשי וחמשה ושלושים מאתים

חלקים 793X997 48/76 שעות, 5 יום, 365 = 235
השנים Xחלקים על הקטן, שהמחזור חשבו, המעברים .19

ואלה  אדא. רב תקופת על בנוי אדז"ט, גו"ח שבו המעוברות
שעה  של הפרש קיים שמואל, תקופת לפי .1 הנימוקים:
שנות  לי"ט החמה שנות י"ט בין חלקים ותפ"ה אחת
לפי  ימים. של הפרש נצטבר בשנים מאות במשך הלבנה.
ממולד  מרוחקת תהיה ניסן של השמש שתקופת יצא, זה
הימים  כמספר ששיעורו מרחק המחזור בראש ניסן
קרובה  שהתקופה לדעת, נוכחו למעשה אבל שנצטברו.
נגמרות  המחזור שנות וי"ט המחזור, בראש ניסן למולד
ששנת  מכאן עודף. בלי הלבנה חדשי רל"ה עם  בשווה
חלה  ניסן תקופת .2 שמואל. שקבע מזו יותר קטנה החמה
תקופת  שאם אדא, רב לדעת בהתאם בניסן ט"ז לפני תמיד
(ראש  השנה את לעבר עלינו בניסן, ט"ז עד נמשכת טבת
ה"פירוש" הונא; רב - שלנו בתלמוד הגירסה כא. השנה
ניסן  תקופת חלה שמואל, תקופת ולפי "אדא"), רב מביא

רבות העיבור ‡È¯Áפעמים שיסוד הסיקו, מכאן בניסן. ט"ז
רב תקופת על מבוסס הקטן במחזור אדז"ט גו"ח ,‡„‡של
ניסן תקופת תחול אדז"ט, גו"ח מעברים אם ÈÙÏשלפיה,

בזה, כנראה מקורו אדא" רב "תקופת השם בניסן. ט"ז
העיבור' 'יסודי (עי' הנ"ל אדא רב לדברי מתאים שהחשבון

סלונימסקי). זעליג לחיים

.·„Á‡ :‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z Ïk ÔÈa≈»¿»¿»¿ƒ∆¿∆∆»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL Ú·LÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿∆«»«¬≈≈¿ƒ¿»
Ê"‡ˆ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .Ú‚¯ ÌÈLÏLe „Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ»»¬»ƒ¿∆»¿ƒ∆«ƒ»»∆
È˙ÓÈ‡ ˙BÙe˜z‰ ÔÓ ‰Ùe˜z Ú„zLÎe .‡"Ï Ë"È˜˙¿∆≈«¿»ƒ«¿≈»«
‰Ùe˜z Ú„˙Â ,‰Ê ÔÈÓ Ú‚¯ B˙B‡Ó ·LÁz - ‰˙È‰»¿»«¿…≈∆«ƒ¿»∆¿≈«¿»
‡È‰L ‰M‰ ˙Ùe˜˙a e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ,‰È¯Á‡L∆«¬∆»««∆∆∆≈«¿ƒ¿««»»∆ƒ

ÚÈ·¯5. ¿ƒ«

פ"ט.5) עי'

.‚‰BL‡¯ ‰La ‰˙È‰ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»¿ƒ∆¿∆»¿»¿»»ƒ»
˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙a ÔÒÈ „ÏBÓ Ì„˜ ‰¯ÈˆÈ ÏL∆¿ƒ»…∆«ƒ»¿≈«»¿≈≈

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe6.·"Ó¯˙ 'Ë :Ì‰Ï ÔÓÈÒ . ¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»»∆
,¯BÊÁÓ Ïk ÏL ‰BL‡¯ ‰L ÏÎa ,ÌÏBÚÏ ‡È‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»¿»»»ƒ»∆»«¬
ÌÈLe ˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙a ÔÒÈ „ÏBÓ Ì„…̃∆«ƒ»¿≈«»¿≈≈¿«ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â7. ¿«¿»ƒ¬»ƒ

אנו 6) שלפיה יהושע, רבי דעת על מבוססת אדא רב תקופת
את  גם אלא התקופות, חשבון את רק לא מניסן מונים
ט', ד', היה ניסן מולד א). ח, השנה (ראש המולדות חשבון
יום  ליל בתחילת ט'). הערה ה"ג, פ"ט למעלה (עי' תרמ"ב
התקופה  ניסן, תקופת היתה - המאורות כשנבראו - זה ד'

‰Â˘‡¯‰,ראשונה תשרי תקופת היתה שמואל תקופת (לפי

שלצורך מכאן ÔÂ·˘Áאלא מניסן). מתחילים התקופות
תרמ"ב. ט', ניסן למולד ניסן תקופת משום 7)שקדמה

המעוברות  (על הלבנה שנות י"ט אדא, רב תקופת שלפי
שארית. ללא החמה, שנות לי"ט שוות שבהן)

.„ÔÓ ‰BL‡¯ ‰L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„zLk¿∆≈«¿«ƒ»∆»»ƒ»ƒ
Ú·LÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â „Á‡ ‰pnÓ ·LÁz - ¯BÊÁn‰««¬«¿…ƒ∆»∆»¿ƒ¿ƒ¿∆«
„Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL»«¬≈≈¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿∆»
ÛBÒ „Ú ,‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z ÏÎÏ ,Ú‚¯ ÌÈLÏLe¿ƒ∆«¿»¿»¿»«

.¯BÊÁn‰««¬

.‰ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z È˙Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡8ÈÙÏ ƒƒ¿∆≈«»«ƒ¿∆¿«ƒ»¿ƒ
ÔÓ e¯·ÚL ˙B¯eÓb ÌÈL ‰lÁz Ú„z - ‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆≈«¿ƒ»»ƒ¿∆»¿ƒ
‡"ÎÈ ‡È‰Â ,˙ÙÒBz Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ Áw˙Â ,¯BÊÁn‰««¬¿ƒ«¿»»»≈∆∆∆¿ƒ
ÏÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ - ÌÈÚ‚¯‰ Ïk ıa˜Â ,Á"Ó ‡"Î˜¿«≈»»¿»ƒ¬»ƒ¿»
C¯„k ,ÌÈÓÈ - ˙BÚM‰ ÏÎÂ ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ»¿»«»»ƒ¿∆∆
LLÂ ˙BÚL ÚLz Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚˙Â ,˙B„ÏBna ·LÁzL∆«¿…«»¿ƒ¿«ƒ«…≈«»¿≈

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó9CÈÏLz ¯‡Lp‰Â , ≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ
- ‰·Ï L„Á Ba ÔÈ‡L - ¯‡Lp‰Â ,‰·Ï ÈL„Á»¿≈¿»»¿«ƒ¿»∆≈…∆¿»»
Ú‚¯·e ,‰L d˙B‡ ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ B˙B‡ ÛÈÒBzƒ««ƒ»∆»»»»∆«
.‰L d˙B‡ ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ba ÔÈn‰ ÚÈbiL∆«ƒ««ƒ¿»ƒ¿∆¿«ƒ»∆»»»

במחזור.8) מסוימת ניסן 9)בשנה תקופת שקדמה
תרמ"ב  ט', לז', (בניגוד הראשון ניסן למולד הראשונה
לחשבון  מקבילות ה, ד, ג, אלה הלכות שמואל). עלֿפי
ניסן  תקופת ידיעת .1 ה"ד. בפ"ט, שמואל עלֿפי התקופה

השנה תקופת ‰¯‡˘Â‰של לפי ג'. הלכה - במחזור
השלמים  המחזורים מספר את לדעת צריכים אנו שמואל,
השארית  בגלל הנוכחי המחזור עד היצירה משנת שעברו

מחזור. זו,שבכל בידיעה צורך אין אדא, רב תקופת לפי
ש  של ‡ÔÈמכיון ניסן תקופת ידועה .2 למחזור. שארית

כל  את מחשבים אנו פיה על המחזור, מן הראשונה השנה
את  לחשב .3 ד'. הלכה - המחזור שנות בכל התקופות
של  ניסן כשתקופת במחזור, מסוימת בשנה ניסן תקופת

במחזור הראשונה ה'.‡È‰השנה הלכה - ידועה

.Â‰Ùe˜z ÔBaLÁ ÏÚL ,ÌÈ¯·c‰ ÈÏ ÔÈ‡¯ÂBÊ10eÈ‰ ¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ∆«∆¿¿»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈaL ˙Úa ‰M‰ ¯eaÚ ÔÈÚÏ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»¿≈∆≈ƒ«»

C¯v‰ ÈtÓ B‡ ÔÓf‰ ÈtÓ ÔÈ¯aÚÓ eÈ‰L ,ÈeˆÓ11, »∆»¿«¿ƒƒ¿≈«¿«ƒ¿≈«…∆
ÔBL‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ˙Ó‡‰ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁL ÈÙÏ12, ¿ƒ∆∆¿∆»¡∆≈ƒ»ƒ

¯˙BÈ ˙eÈ‚ËˆÈ‡a e¯‡a˙pL ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ·B¯˜ ‡e‰Â¿»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿»¬¿ƒ¿«¿ƒ≈
LÏL ‰nÁ‰ ˙L Ba ‰˙È‰L ,ÔBL‡¯‰ ÔBaLÁ‰ ÔÓƒ«∆¿»ƒ∆»¿»¿«««»¿

.ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó≈¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

אדא.10) רב אֿו.11)של הלכות פ"ד, גם 12)עי' זוהי
כיום. האסטרונומיה דעת

.ÊÏk‰ - Ìk¯„ e¯‡aL el‡‰ ˙BÙe˜z ÈzL ÔBaLÁÂ¿∆¿¿≈¿»≈∆≈«¿«¿»«…
‡e‰ ·e¯˜a13‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Ó·e , ¿≈¿«¬««∆∆»∆¿»ƒ…

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Óa14ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Óa Ï·‡ ; ƒ¿»»¬ƒƒ¬»ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ
Ì„˜ ÌÈÓÈ ÈL BÓÎa el‡ ÌÈpÓÊa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«ƒ»ƒ¿«ƒ≈ƒ¿¿≈»ƒ…∆
ÔBaLÁa ÔÈa - ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈ‡ˆBiL ˙BÙe˜z‰ ÈzL¿≈«¿∆¿ƒ¿∆¿∆≈¿∆¿
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˙BÁÙÏ ·MÁnL ÈÓÏ ÔÈa ,¯eÓb ÌBÈ ÚÈ·¯ ·LÁL ÈÓƒ∆»«¿ƒ«»≈¿ƒ∆¿«≈¿»
.ÌBÈ ÚÈ·¯Ó≈¿ƒ«

מדויק.13) לא של 14)חשבון התקופות, שתי בחשבון
לארבעה  השנה אורך את חילקו אדא, רב ושל שמואל

תקופות ˘ÌÈÂÂחלקים לכל אחיד אורך נתקבל עלֿידיֿזה .
לפי  שעות. 71/2 יום, 91 = 25/4 ,365 שמואל: לפי השנה.

של רבע אדא: ÌÈ˜ÏÁ,רב Ê"ˆ˜˙˙ ,˙ÂÚ˘ '‰ ,ÌÂÈ ‰"Ò˘
ÌÈÚ‚¯ Á"Ó ל"א חלקים, תקי"ט שעות, ז' יום, צ"א =

באורכן. שוות התקופות אין דבר, של לאמיתו אבל רגעים.
במאה  יווני (תוכן להיפרכוס כבר ידועה היתה זו עובדה
שקבע  המדעית), האסטרונומיה מייסד הספירה, לפני השניה
92 – קיץ תקופת וחצי, יום 94 – אביב תקופת אורך את
(ועי' יום. 90 - חורף תקופת ,88 - סתיו תקופת וחצי, יום

וט"ו). הי"ד פי"א,

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ו 1) הלבנה, במהלך החשבון העיבור.דרכי סוד

.‡el‡ ˙BÎÏ‰a e¯Ó‡L ÈÙÏ2eÈ‰ ÔÈc ˙ÈaL , ¿ƒ∆»«¿«¬»≈∆≈ƒ»
‡Ï B‡ Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ ÌÈÚ„BÈÂ ˜ec˜„a ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒƒ≈»∆«»≈«…

‰‡¯È3·‡z BaÏÂ ‰BÎ BÁe¯L ÈÓ ÏkL eÚ„È , ≈»∆»«¿∆»ƒ∆¿»¿ƒ»≈
˙B„Bq‰ ÏÚ „ÓÚÏÂ ˙BÓÎÁ‰ È¯·„Ï4Ú„ÈÏ ‰e‡˙È - ¿ƒ¿≈«»¿¿«¬…««ƒ¿«∆≈«

Ì‡ Ì„‡ Ú„iL „Ú ,Ì‰a ÔÈ·MÁnL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ∆¿«¿ƒ»∆«∆≈«»»ƒ
.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰Ê ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È≈»∆«»≈«¿≈∆…≈»∆

ה"א.2) פ"ו ה"ד; פ"ב ה"ו; פ"א למעלה בליל 3)עי'
ד'.4)שלושים. הלכה להלן ועי' העיבור, סוד

.·ÔÈa ˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓ Ô‰a LÈ ÔBaLÁ‰ ÈÎ¯„Â¿«¿≈«∆¿≈»∆«¬¿≈
ÔBaLÁ ÏÚ e¯˜ÁL ,ÌÈBÓ„w‰ ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ«¿≈«ƒ««¿ƒ∆»¿«∆¿

˙BÙe˜z‰5˙B‡i¯ËÓÈb‰Â6ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡Â . «¿¿«ƒ«¿ƒ»«¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ
Ô‰Ï e„ÏBÂ ,ÌÈ¯·c Ô‰Ó eÓlÚ˙Â ,Ô‰a eLazLƒ¿«¿»∆¿ƒ¿«¿≈∆¿»ƒ¿¿»∆
C¯ca Ú‚t ‡ÏÂ ,‰a¯‰ ˜c˜cL ÈÓ LÈÂ .˙B˜ÙÒ¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈«¿≈¿…»««∆∆

BÎp‰Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔBaLÁa ‰7ÌÈÓa ÏÏˆ ‡l‡ , «¿»¿∆¿¿ƒ««»≈«∆»»«¿«ƒ
B„Èa Ò¯Á ‰ÏÚ‰Â ÌÈ¯Èc‡8. «ƒƒ¿∆¡»∆∆¿»

הארץ.5) את להקיף לשמש הדרוש הנדסה,6)הזמן
למונח  מפורט הסבר בכלל. מתימטיקה - יותר רחב ובמובן
תשובות  "קובץ ראה והגימטריאות" התקופות "חשבון
.1859 לפסיא 25 ע' שני חלק ואיגרותיו" הרמב"ם

השמש.7) עם הקיבוץ אחרי שנראה החדש לירח הכוונה
א.8) צא, בבאֿקמא השווה תלמודית. מליצה זוהי

.‚eÚ„B ˙B¯È˜Á‰Â ˙B˜È„a‰ ·¯Â ÌÈÓi‰ C¯‡ ÈÙÏe¿ƒ…∆«»ƒ¿…«¿ƒ¿«¬ƒ¿
‰Ê ÔBaLÁ ÈÎ¯c ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜ÓÏ9eÏ LiL ,„BÚÂ . ¿ƒ¿»«¬»ƒ«¿≈∆¿∆¿∆≈»

‡lL ˙BÈ‡¯e ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈtÓ ˙BÏa˜ el‡ ÌÈ¯wÚa¿ƒ»ƒ≈«»ƒƒ«¬»ƒ¿»∆…
ÏkÏ ÌÈÚe„È‰ ÌÈ¯Ùqa e·zÎ10el‡ Ïk ÈtÓe . ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»≈

ÌÈ¯·c‰11È„k ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÎ¯c ¯‡·Ï ÈÈÚa ¯Lk «¿»ƒ»≈¿≈«¿»≈«¿≈∆¿∆¿≈
‰Î‡Ïn‰ Ï‡ ‰·¯˜Ï BaÏ B‡ÏnL ÈÓÏ ÔBÎ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿ƒ∆¿»ƒ¿»¿»∆«¿»»

d˙B‡ ˙BOÚÏ12. «¬»

הירח.9) ראיית נבוכים'10)של ב'מורה מזכיר הרמב"ם

"אשר  באנדלוסיה האישביליי אפלח אבן התוכן את
המעולה  "הפילוסוף את כן וכמו בנו", עם התחברתי
מתלמידיו, אחד עם קראתי אשר אלצ"איג בן אבובכ"ר

ט'). פרק שני, (חלק ראיות" אפני דרכי 11)והראה .1
ידועים הירח, ראיית ÓÏ.2˜ˆ˙חשבון בלבד. החכמים

היו  ולא נתפרסמו, לא שעדיין וראיות קבלות היו לרמב"ם
החכמים. למקצת אפילו ב.12)ידועות לו, שמות השווה

אשר "כל כתוב: לעשות Â‡˘שם המלאכה אל לקרבה לבו
ה. ז, אסתר ממגילת לקוח לבו" "מלאו הביטוי אתה".

.„ÌÈl˜ el‡ ÌÈÎ¯c eÈ‰È Ï‡Â13ÔÈ‡L ÈtÓ ,EÈÈÚa ¿«ƒ¿¿»ƒ≈«ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆≈
ÌÈÎ¯c - ÌÈÎ¯c‰ el‡L ;‰f‰ ÔÓfa Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‡»¿ƒƒ»∆«¿««∆∆≈«¿»ƒ¿»ƒ

¯eaÚ‰ „BÒ ‡e‰Â ,Ô‰ ÌÈwÓÚÂ ÌÈ˜BÁ¯14eÈ‰L , ¿ƒ«¬Àƒ≈¿»ƒ∆»
B˙B‡ ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ

ÌÈB· ÌÈÎeÓÒÏ ‡l‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ15ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ï·‡ . ¿»»»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»∆«∆¿
e‡L ,‰i‡¯‰ Èt ÏÚ Úa˜Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈≈ƒƒ¿…««ƒ»¿ƒ»∆»

ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ16Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz elÙ‡ - ¿«¿ƒ«¬ƒƒ∆≈«»
.ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡Â ‰LÏLa BÙBÒ „Ú ÔÈÚÈbÓ«ƒƒ«ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

ערך.13) מחשבין 14)קלי היו "שביתֿדין הדרכים
(למעלה  יראה" לא או הירח יראה אם ויודעים בדקדוק,
לשנה. וחודש לחודש יום הוספת שם על - "עיבור" ה"א),

את 15) מוסרים אין אבל "רבי", בתואר שהוכתרו לחכמים
ועי' בלבד. שבהם לנבונים אלא הסמוכים, לכל העיבור סוד

ה"א. פ"ה ה"וֿח; פ"א ו'16)למעלה פרק למעלה עי'
משתמשים  שאנו שבחשבון היא, הרמב"ם כוונת ז'. ופרק
החכמה  אבל חכמה, אין - החודש קביעת לשם היום בו

בחשבון היא בו ‰¯‡È‰האמיתית משתמשים אנו שאין ,
כיום.

.‰ÈÓÎÁÓ B‡ ˙Bn‡‰ ÈÓÎÁÓ ÌÎÁ ÔBa˙È ‡nL∆»ƒ¿≈»»≈«¿≈»À≈«¿≈
È‡L el‡ ÌÈÎ¯„a ,ÔÂÈ ˙ÓÎÁ e„ÓlL ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»¿»¿«»»ƒ¿»ƒ≈∆¬ƒ

·e¯˜ ‰‡¯ÈÂ ,Á¯i‰ ˙i‡¯Ï Ô‰a ·MÁÓ17ËÚÓ ¿«≈»∆ƒ¿ƒ««»≈«¿ƒ¿∆≈¿«
epnÓ ÌlÚ˙pL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,ÌÈÎ¯c‰ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»«¿»ƒ¿«¬∆««¿∆ƒ¿«≈ƒ∆
Ï‡ - ·e¯˜ C¯c‰ B˙B‡a LiL eÚ„È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·c»»∆¿…»«¿∆≈¿«∆∆≈«
Ba e˜c˜„ ‡lL ¯·c Ïk ‡l‡ ;BzÚc ÏÚ ‰Ê ‰ÏÚÈ«¬∆∆««¿∆»»»»∆…ƒ¿«¿
˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ˙B‡i¯ËÓÈb‰ ¯wÚa eÚ„iL ÈtÓ -ƒ¿≈∆»«¿¿ƒ««ƒ«¿ƒ»ƒ¿»¿
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„Èa „ÈÒÙÓ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡L∆≈»»∆«¿ƒƒƒ«»¿ƒ»¿≈¿ƒ

BÏ18.Ba e˜c˜„ ‡Ï CÎÈÙÏ ,¿ƒ»…ƒ¿«¿

האיֿדיוק 18)איֿדיוק.17) על הקפיד לא הרמב"ם
הראיה. ידיעת על השפיע לא כשזה המתמטי,

.ÂËÚÓ ÔB¯ÒÁ ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ C¯„a ‰‡¯iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆¿∆∆ƒ«¿»ƒ∆¿¿«
,‰Ê eÈOÚ ‰eÎa - C¯c‰ d˙B‡Ï Èe‡¯‰ ÔBaLÁÓ≈∆¿»»¿»«∆∆¿«»»»ƒ∆

ÔB¯˙È Bc‚k LiL ÈÙÏ¯·c‰ ‡ˆiL „Ú ,˙¯Á‡ C¯„a ¿ƒ∆≈¿∆¿ƒ¿¿∆∆«∆∆«∆≈≈«»»
‡lL È„k ,C¯‡ ÔBaLÁ ‡Ïa ÌÈ·B¯˜ ÌÈÎ¯„a BzÓ‡Ï«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿…∆¿»…¿≈∆…
·¯a ,el‡ ÌÈ¯·„a ÏÈ‚¯ BÈ‡L ,Ì„‡‰ Ï‰aÈƒ»≈»»»∆≈»ƒƒ¿»ƒ≈¿…

Á¯i‰ ˙i‡¯a ÔÈÏÈÚBÓ ÔÈ‡L ˙BBaLÁ‰19. «∆¿∆≈ƒƒƒ¿ƒ««»≈«

בידעו 19) אחד במקום בחשבון קטן שבר על ויתר הרמב"ם
מתאים. שבר יתרון עלֿידי אחר במקום יאוזן זה שחסרון
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פשוט  החשבון את ולעשות הקורא, על להקל היתה מגמתו
יותר.

.Ê˙BBaLÁ ÏÎÏ ‰lÁz Ú„ÈÏ Ì„‡ CÈ¯vL ÌÈ¯wÚ‰»ƒ»ƒ∆»ƒ»»≈«¿ƒ»¿»∆¿
¯‡LÏ ÔÈa ‰i‡¯‰ ÔBaLÁ ÈÎ¯„Ï ÔÈa - ˙eÈ‚ËˆÈ‡‰»ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿≈∆¿»¿ƒ»≈ƒ¿»

ÌÈ¯·c20ÏbÏb‰ :Ô‰ el‡ -21˙B‡Ó LÏLa ˜ÏÁÓ ¿»ƒ≈≈««¿«À¿»ƒ¿≈
˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ22ÏfÓ Ïk .23.˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ÏfÓe ¿ƒƒ«¬»«»«»¿ƒ«¬

- ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏÎÂ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆¿»«¬»«¬»
ÏÎÂ .˙BiL ÌÈML - ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMLƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»≈∆ƒƒ¿ƒ¿»
˜c˜„z ÔÎÂ .˙BiLÈÏL ÌÈML - ‰iLe ‰iL¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«¿≈

ÔBaLÁ‰24.‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk ˜lÁ˙e «∆¿¿«≈»¿«∆ƒ¿∆

לכת.20) כוכבי שבעת של מקומם גלגל 21)כגון
השנה. במשך הארץ את השמש מקיפה שבו המזלות,

לשנים 22) הגלגל את חילקו כך על נוסף מעגל. כל כדרך
חדשי  מספר לפי אחד, כל מעלות שלושים של חלקים עשר
מתאימה. כוכבים קבוצת של שם ניתן חלק לכל  השנה.

של 23) בשמות רוב, עלֿפי נקראו המזלות כוכבים. קבוצת
ט'). הלכה להלן (עי' והיוונים הבבלים עלֿידי חיים בעלי

השבר 24) כדי עד מדויק חשבון מאפשרים הנ"ל המספרים
ביותר. הקטן

.ÁÈBÏt ·ÎBkL ,ÔBaLÁa EÏ ‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿¿∆¿∆»¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÌÈÚ·La ÏbÏba BÓB˜Ó¿««¿«¿ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ
ÏfÓ ‡e‰ ‰Ê ·ÎBkL ,Ú„z - ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â25 ¿«¿»ƒ¿ƒ≈«∆»∆««

ÈÙÏ ;‰Ê ÏfnÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ÈˆÁa ÌÈÓB‡z¿ƒ«¬ƒ«¬»««∆¿≈ƒ«»∆¿ƒ
ÌÈLÏL ¯BL ÏfÓe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰ÏË ÏfnL∆««»∆¿ƒ«¬««¿ƒ
,ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ ¯OÚ ¯‡L ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿»∆∆«¬∆¡»ƒ««¿ƒ

.ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÚn‰ ÈˆÁÓ ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈¬ƒ««¬»»«¬

א,25) התימני בכת"י הוא וכך תאומים, "במזל" יותר נכון
מימון. הרב של תֿב תימני ובכת"י קוק, הרב מוסד

.ËÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÏLa ÏbÏba BÓB˜Ó ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿≈¿∆¿ƒ
ÌÈ¯OÚa ÈÏc ÏfÓa ‰Ê ·ÎBkL ,Ú„z - ˙BÏÚÓ«¬≈«∆»∆¿««¿ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏfn‰ ¯„ÒÂ .˙BÈn‰ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .Ba ˙BÏÚÓ«¬¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿≈∆««»
,‰Ïe˙a ,‰È¯‡ ,ÔË¯Ò ,ÌÈÓB‡z ,¯BL ,‰ÏË :‡e‰ Ck»»∆¿ƒ«¿»«¿≈¿»

.ÌÈ‚c ,ÈÏc ,È„b ,˙L˜ ,·¯˜Ú ,ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ«¿»∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

.ÈÌlk ˙BBaLÁ‰26B‡ ˙È¯‡LÏ ˙È¯‡L ıa˜zLk , «∆¿À»¿∆¿«≈¿≈ƒƒ¿≈ƒ
:BÈÓ ÌÚ ÔÈÓ Ïk ıa˜z ,ÔÈÓ ÏÚ ÔÈÓ ÛÈÒBzLk¿∆ƒƒ¿»«ƒ¿»¿«≈»ƒƒƒ
,ÌÈ˜ÏÁ‰ ÌÚ ÌÈ˜ÏÁ‰Â ,˙BiM‰ ÌÚ ˙BiM‰«¿ƒƒ«¿ƒ¿«¬»ƒƒ«¬»ƒ
ÔÓ ıa˜˙iL ÔÓÊ ÏÎÂ .˙BÏÚn‰ ÌÚ ˙BÏÚn‰Â¿««¬ƒ««¬¿»¿«∆ƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ÛÈÒB˙Â „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈOz - ÌÈML ˙BiM‰«¿ƒƒƒ»ƒ≈∆∆»¿ƒ«
ÌÈOz - ÌÈML ÌÈ˜ÏÁ‰ ÔÓ ıa˜˙iL ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ¿…∆ƒ¿«≈ƒ«¬»ƒƒƒ»ƒ

B˙B‡27ıa˜zLÎe .˙BÏÚn‰ ÏÚ d˙B‡ ÛÈÒB˙Â ‰ÏÚÓ«¬»¿ƒ»«««¬¿∆¿«≈
,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ô˙B‡ CÈÏLz - ˙BÏÚn‰««¬«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ
‡e‰ - ‰hÓÏe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»

.ÔBaLÁÏ B˙B‡ ÔÈÒÙBzL∆¿ƒ¿∆¿

לאסטרונומיה 26) מיוחד ואינו כללי, מתמטי עיקרון זהו

י"א. בהלכה החשבון וכן "וכל"27)בלבד, על מוסב
"אותם"). כתוב להיות צריך היה (אחרת

.‡ÈÔÈÓ Ú¯‚Ï ‰ˆ¯zLk ,Ôlk ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿À»¿∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ¿»
‰Ê ÏÚ ¯˙È B˙B‡ ÔÈÚ¯BbL ‰Ê ‰È‰È Ì‡ ,ÔÈnÓƒƒ¿»ƒƒ¿∆∆∆¿ƒ»≈«∆
‰Ê ÏÚ ÛÈÒBz - „Á‡ ˜ÏÁa elÙ‡ ,epnÓ ÔÈÚ¯BbL∆¿ƒƒ∆¬ƒ¿≈∆∆»ƒ«∆
È„k ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL epnÓ ÔÈÚ¯BbL∆¿ƒƒ∆¿≈¿ƒƒ«¬¿≈

.epnÓ ÔÈn‰ ‰Ê Ú¯‚Ï ¯LÙ‡ ‡‰iL∆¿≈∆¿»ƒ¿…«∆«ƒ¿»ƒ∆

.·ÈÌÈ˙‡Ó Ú¯‚Ï ÔBaLÁ‰ EÎÈ¯ˆ‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿«∆¿ƒ¿…«»«ƒ
:ÔÓÈÒ - ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ˙BÏÚÓ«¬«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»
ÌÈLÏLe ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ ‰‡nÓ - Ì"¯ƒ≈»«¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
LÏL ‰‡n‰ ÏÚ ÛÈÒBz - Ï"Î˜ :ÔÓÈÒ - ˙BiL¿ƒƒ»»ƒ««≈»¿
.ÌÈMLÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ ˙BÏÚn‰ eÈ‰È ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿««¬«¿«≈¿ƒƒ
Ú¯‚Ï ‡B·z .˙BiM‰ ÔÓ ˙BiM‰ Ú¯‚Ï ÏÈÁ˙˙Â¿«¿ƒƒ¿…««¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ¿…«
ÔÓ „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈ¯z .¯LÙ‡ È‡ - ÌÈLÏMÓ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒƒ¿ƒƒ∆¿»»ƒ≈∆∆»ƒ
,˙BiL ÌÈML B˙B‡ ‰OÚ˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ¬»ƒ¿«¬∆ƒƒ¿ƒ
.ÌÈÚLz ˙BiM‰ e‡ˆÓÂ ,ÌÈLÏM‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÊÁ˙Â .˙BiL ÌÈMÓÁ ¯‡MÈ ,ÌÈÚa¯‡‰ Ì‰Ó Ú¯‚zƒ¿«≈∆»«¿»ƒƒ»≈¬ƒƒ¿ƒ¿«¬…
¯·kL ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚLzÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁ Ú¯‚Ïƒ¿…«¬ƒƒ¬»ƒƒƒ¿»»»¬»ƒ∆¿»
¯LÙ‡ È‡Â ,˙BiL B˙ÈOÚÂ „Á‡ ˜ÏÁ Ì‰Ó ˙BÓÈ¯‰¬ƒ»≈∆≈∆∆»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»
‰ÏÚÓ ÌÈ¯z CÎÈÙÏ ,¯OÚ ‰ÚLzÓ ÌÈMÓÁ Ú¯‚Ïƒ¿…«¬ƒƒƒƒ¿»»»¿ƒ»»ƒ«¬»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈML d˙B‡ ‰OÚ˙Â ,˙BÏÚn‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ««¬¿«¬∆»ƒƒ¬»ƒ
‰ÚLz ÌÈ˜ÏÁ‰ e‡ˆÓÂ ,¯OÚ ‰ÚLz‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ««ƒ¿»»»¿ƒ¿¿«¬»ƒƒ¿»
‰ÚLz ¯‡MÈ ,ÌÈMÓÁ‰ Ô‰Ó Ú¯‚z .ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«≈∆«¬ƒƒƒ»≈ƒ¿»

˙BÏÚÓ ÌÈ˙‡n‰ Ú¯‚Ï ¯ÊÁ˙Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂÔÓ ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«¬…ƒ¿…««»«ƒ«¬ƒ
˙BÓÈ¯‰ ¯·kL ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ÚL˙Â ˙B‡Ó Úa¯‡«¿«≈¿≈««¬ƒƒ«¬∆¿»¬ƒ»
ÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó ¯‡MÈ ,ÌÈ˜ÏÁ ˙ÈOÚÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»¬»ƒƒ»≈»«ƒ¿≈«
Ë"Î Ë"¯ :BÓÈÒ ¯‡M‰ ‡ˆÓÂ .˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬¿ƒ¿»«¿»ƒ»
.Á¯i‰Â LÓM‰ ÔBÚ¯‚Â ÔBÚ¯b ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .'¿«∆∆¿»≈»¿≈»«∆∆¿«»≈«

.‚È28‰Ú·M‰ ¯‡L ÔÎÂ29„Á‡ Ïk CÏ‰Ó - ÌÈ·ÎBk ¿≈¿»«ƒ¿»»ƒ«¬«»∆»
˙el˜ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ,‰ÂL CÏ‰Ó BlL ÏbÏba Ô‰Ó „Á‡Â¿∆»≈∆««¿«∆«¬»»∆≈…«

˙e„·k ‡ÏÂ30BÎÏ‰Ó BÓk ÌBi‰ BÎÏ‰Ó BÓk ‡l‡ , ¿…¿≈∆»¿«¬»«¿«¬»
ÌBÈ ÏÎa BÎÏ‰Ó BÓk ¯ÁÓÏ BÎÏ‰Ó BÓk LÓ‡∆∆¿«¬»¿»»¿«¬»¿»

ÌBÈÂ31‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ÏL ÏbÏ‚Â . »¿«¿«∆»∆»≈∆««ƒ∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwÓ32BÚˆÓ‡a ı¯‡‰ ÔÈ‡ ,33. «ƒ∆»»≈»»∆¿∆¿»

הקודמת,28) ההלכה שבסוף והירח" "השמש המלים
והירח  השמש היא: איפוא הפתיחה זו. להלכה שייכות
בנט, (ועי' התימנים בכתביֿיד זו הלכה פותחת כך וכן...
וע' ,1898 ברלין ישראל, לחכמת המדרש בית של בדו"ח
עמוד  סוף קוק, הרב מוסד הוצאת ר"מ, רומי לרמב"ם מבוא

חמשת ÔÓשאר29)12). כלומר לכת), (כוכבי השבעה
"ועיקר ה"ח: פ"ז למעלה (השווה הנותרים לכת ˘‡¯כוכבי

דחיות"). מפגר.30)הארבע ואינו ממהר היום 31)אינו
ויום. יום בכל כמו היום מחר, כמו היום אמש, כמו

י"ז.32) הלכה הנחת 33)השווה פטולומיאוס. דעת זוהי
במעגל  הארץ את מקיפה שהשמש היא, שלו היסוד
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לדעת, נוכח גיסא מאידך משתנית. בלתי במהירות
ההלכה  להתאים כדי לפעם. מפעם משתנית שהמהירות
אורך  השמש. גלגל במרכז איננה שהארץ הניח, - למציאות
כמו  הוא האביב בתקופת בגלגלה השמש שעוברת הדרך
למתבונן  אבל הקיץ, בתקופת עוברת שהיא הדרך אורך

שנ  משום שוות, נראות הדרכים אין מרכז שבארץ קודת
מבט ‡È‰הארץ מנקודת כן על השמש. גלגל מרכז נקודת

שוות  בלתי הדרכים נראות במרכזו, שהארץ המזלות, גלגל
יודעים, אנו - קפלר - השבעֿעשרה (ממאה .1 ציור ועי' -
הרמב"ם, בלשון או השמש, את מקיפה שהארץ שהדרך
שהשמש  אליפסה, צורת לה יש הארץ, את מקיפה שהשמש
באליפסה  וקוטר הרדיוס שלה. המוקד מנקודות אחת היא
שוה. תמיד אינו הארץ מן השמש ומרחק משתנה, אורכו
יותר. רחוקה ולפעמים לארץ יותר קרובה השמש לפעמים
המהירות  גם כך משתנה, השמש מן הארץ שמרחק וכשם

קפלר). של השני החוק לפי משתנית,

.„ÈÏbÏbÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk CÏ‰Ó C¯Úz Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«¬…«¬«»∆»≈∆««¿«
ÏbÏb ‡e‰L ,BÚˆÓ‡a ı¯‡‰L ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwn‰««ƒ∆»»∆»»∆¿∆¿»∆«¿«
‰Ê ÌBÈa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ ,BÎel‰ ‰pzLÈ - ˙BÏfn‰««»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿»«¬»¿∆
B‡ LÓ‡ BÎÏ‰Ó ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ˙BÁt ˙BÏfn‰ ÏbÏ‚a¿«¿«««»»≈««¬»∆∆

.¯ÁÓÏ BÎÏ‰Ó ÏÚ««¬»¿»»

.ÂËB‡ LÓM‰ B‡ ·ÎBk‰ Cl‰nL ‰ÂM‰ CÏ‰n‰««¬»«»∆∆¿«≈«»«∆∆
;CÏ‰n‰ ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - BlbÏ‚a Á¯i‰«»≈«¿«¿««ƒ¿»∆¿«««¬»
¯˙BÈ ÌÈÓÚt ‡e‰L ,˙BÏfn‰ ÏbÏ‚a ‰È‰iL CÏ‰n‰Â¿««¬»∆ƒ¿∆¿«¿«««»∆¿»ƒ≈

ÈzÓ‡‰ CÏ‰n‰ ‡e‰ - ¯ÒÁ ÌÈÓÚÙe34‰È‰È B·e , ¿»ƒ»≈««¬»»¬ƒƒƒ¿∆
.ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó B‡ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆¿«»≈«»¬ƒƒ

הארץ.34) היא מרכזו שנקודת משום

.ÊËe¯Ó‡ ¯·k35ÌÈ¯‡·Ó e‡L ÌÈÎ¯c‰ el‡L , ¿»»«¿∆≈«¿»ƒ∆»¿»¬ƒ
„·Ïa Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔBaLÁÏ ‡l‡ ÔÈ‡ el‡ ˙BÎÏ‰a36, «¬»≈≈»∆»¿∆¿¿ƒ««»≈«ƒ¿«

ÔÈÏÈÁ˙Ó epnnL ,¯wÚ‰ eÈOÚ CÎÈÙÏ37ÌÏBÚÏ ¿ƒ»»ƒ»ƒ»∆ƒ∆«¿ƒƒ¿»
ÈLÈÏL ÌBÈ BÓBiL ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ ˙lÁzÓ ,‰Ê ÔBaLÁÏ¿∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¬ƒƒ∆¿ƒƒ
‰¯OÚ Ú·L ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ¿…∆ƒ»ƒ»»∆ƒ¿«¿«∆¿≈

Ò"¯ ¯BÊÁnÓ38ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL ˙L ‡È‰L , ƒ«¬∆ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«
ÚLz ˙L ‡È‰L ,‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿«≈«

˙B¯ËLÏ ÛÏ‡Â ˙B‡Ó Úa¯‡Â ÌÈBÓLe39˙L ‡È‰L , ¿ƒ¿«¿«≈»∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«
ÈL ˙Èa Ôa¯ÁÏ ÛÏ‡Â ‰‡Óe ÚLz40e‡L ‡È‰ BÊÂ . ≈«≈»»∆∆¿À¿««ƒ≈ƒ¿ƒ∆»

.‰Ê ÔBaLÁa ¯wÚ‰ ˙L d˙B‡ ÌÈ‡¯B˜¿ƒ»¿«»ƒ»¿∆¿∆

וה"ב.35) ה"א ההלכות,36)למעלה גם השלושים. בליל
ראיית  את לברר ורק אך היא מטרתן השמש, במהלך הדנות

השמש. עם הקיבוץ אחרי המהלך 37)הירח על הידיעה
כדי  מספיקה אינה אחר) כוכב של (או הירח של האמצעי
על  נוסף מסוים. ביום הירח של מקומו את פעם בכל לקבוע
שישמש  קבוע, בתאריך הירח מקום את לדעת עלינו כך,
בחר  הרמב"ם שהוא. תאריך לכל לחישובים מוצא נקודת
בגלל  - בניסן בחר זה. בחיבור כנראה עסק שבה בשנה,
זה  שבלילה מכיון לחודש, שלישי בליל בחר התקופה;

החדש. הירח ו3817)נראה 259 = ל19 לחלק 4938

.19 מתוך בשטרות.39)חלקים מקובלת שהיתה הספירה
מות  אחרי י"ב לשנת הרמב"ם קבע המנין התחלת את

הגדול. על 40)אלכסנדר מבוסס זה, למנין הטעם
תהלים  ימיני..." תשכח ירושלים אשכחך ""אם הפסוקים

הֿו. קלז,

.ÊÈBÓk ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰È‰z ‡Ï ‰i‡¯‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»¿ƒ»…ƒ¿∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈¿
e¯‡aL41ÏÚ ÌÈÈea ‰f‰ ÔBaLÁ ÈÎ¯c Ïk eÈOÚ , ∆≈«¿»ƒ»«¿≈∆¿«∆¿ƒ«

ÌÈÏLe¯È ¯ÈÚ42d˙B‡ ÔÈ··Bq‰ ˙BÓB˜n‰ ¯‡LÏÂ , ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»
Á¯i‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ Ô‰aL ,ÌÈÓÈ ‰Ú·L B‡ ‰ML BÓÎaƒ¿ƒ»ƒ¿»»ƒ∆»∆ƒ∆«»≈«

„ÈÓz43ÔÈc ˙È·a ÌÈ„ÈÚÓe ÌÈ‡·e44‡e‰ ‰Ê ÌB˜Óe . »ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ»∆
ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰ Âw‰ ˙ÁzÓ ‰ËB45, ∆ƒ«««««»∆«¿«≈¿∆¿«»»

BÓÎa ˙ÈBÙˆ Áe¯ „‚k46„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÌÈzL ¿∆∆«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿ƒ«¬«
ÌÈ¯OÚÂ ÚLz „ÚÂ ÌÈLÏLe LÓÁ47‰ËB ‡e‰ ÔÎÂ , »≈¿ƒ¿«≈«¿∆¿ƒ¿≈∆

Úa¯‡ BÓÎa ·¯ÚÓ Áe¯ „‚k ·eMi‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««ƒ¿∆∆««¬»ƒ¿«¿«
˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ48˙Á‡ „ÚÂ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L „Ú ¿∆¿ƒ«¬«∆«¿∆¿ƒ¿«««

ÌÈ¯OÚÂ49. ¿∆¿ƒ

ה"ח.41) פ"א הסנהדרין 42)למעלה מושב מקום
החודש. עדי את שקיבלה לחידושו.43)הגדולה, סמוך

ממקומות 44) הנכון בזמן להגיע יספיקו שלא אףֿעלֿפי
פ"ג, למעלה (עי' לעדותם ערך זאת בכל יש אלה, מרוחקים

טוֿטז). של 46)הארץ.45)הלכות הצפוני הרוחב
47' דיוק (ביתר מעלות ושלושים לשתים קרוב ירושלים

מעלות,47)*31). שלוש במרחק ירושלים לצפון מקומות
מעלות. שלוש במרחק ירושלים לדרום את 48)ומקומות

ידעו  לא כן, כמו למיושב. חשבו בלבד הצפוני הכדור חצי
הוא  היישוב אמצע המערבי. הכדור חצי קיום על עדיין
ושש  ששים המערב מקצה רחוקה ירושלים מעלות. תשעים
כעשרים  היישוב מאמצע רחוקה שהיא מכאן אורך. מעלות

מערבי. אורך מעלות בתוך 49)וארבע מקומות כולל
מעלות  שלוש ובתוך ירושלים, למערב אורך מעלות שלוש

ירושלים. למזרח אורך

ה'תשע"ח  כסלו י"א רביעי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
השמש.1) מהלך

.‡Úa¯‡ ‡e‰L ,„Á‡ ÌBÈa ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆»∆¿»ƒ¿∆»∆«¿«
‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz - ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆
‰¯OÚa dÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .Á"Ë „"Î :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿»«¬»»«¬»»
LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ ÚLz :ÌÈÓÈ»ƒ≈««¬¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»
dÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Î ‡"Ë :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»«¬»»
‰LÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚL˙Â ‰BÓL :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
,ÌBÈ ÛÏ‡a dÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .‚" ‚"Ï Á"ˆ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»¿∆∆
BÓk ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ïk CÈÏLzL ¯Á‡««∆«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ«¬¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó :e¯‡aL∆≈«¿»«ƒ¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
‰"Ò¯ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa dÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"ÁÏ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»«¬∆∆¬»ƒ
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קסט ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - elqk `"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LL ‰‡Ó≈»≈¿ƒ«¬¿»¿∆¿ƒ
ÏÚÂ .'Î Á"Î Â"Ï˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿«
.‰ˆ¯zL ÔÈÓ ÏÎÏ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ÏtÎz ‰f‰ C¯c‰«∆∆«∆ƒ¿…¿ƒ«¬»»¿»ƒ¿»∆ƒ¿∆
EÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‰¯OÚ „Ú ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ dÎÏ‰ÓÏ¿«¬»»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»¿«¿»»«¬»»
ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ EÏ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚz -«¬∆¿≈ƒƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈÚa¯‡Ïe ÌÈLÏLÏÂ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÏ dÎÏ‰ÓÏ ÔÈÎeÓ»ƒ¿«¬»»¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
¯Á‡Ó ,Úe„ÈÂ ‡e‰ ÈeÏb ¯·„Â .‰OÚz - ‰‡Ó „Ú«≈»«¬∆¿»»»¿»«≈««
ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Èe‡¯Â .„Á‡ ÌBÈ CÏ‰Ó zÚ„iL∆»«¿»«¬«∆»¿»ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï LÓM‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó EÏˆ‡ Úe„ÈÂ¿»«∆¿¿«¬«∆¿««∆∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÓÁÂ ‰Úa¯‡ ˙B‡Ó LÏLÏÂ ÌBÈÈÓÈ Ô‰L ,ÌBÈ ÌÈM ¿ƒ¿≈«¿»»«¬ƒƒ∆≈¿≈
˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,Ô¯„Òk ‰ÈL„ÁL ÔÓÊa ‰·l‰ ˙L¿««¿»»ƒ¿«∆√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈
el‡ ˙BiÚˆÓ‡ EÏ eÈ‰iL ÔÓÊaL .‰¯e„Ò ‰L2 »»¿»∆ƒ¿«∆ƒ¿¿∆¿»ƒ≈
L„Á‰ ˙i‡¯Ï EÈÏÚ Ï˜ ‰f‰ ÔBaLÁ‰ ‰È‰È ,ÔÈÎeÓ3. »ƒƒ¿∆«∆¿«∆«»∆ƒ¿ƒ««…∆

„Ú ‰i‡¯‰ ÏÈlÓ ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ≈»¿ƒ»«
ÔÈ‡ L„ÁÂ L„Á ÏÎa ÔÎÂ ,‡a‰ L„Á ÏL ‰i‡¯‰ ÏÈÏ≈»¿ƒ»∆…∆«»¿≈¿»…∆»…∆≈
eˆÙÁ ÔÈ‡L .¯˙BÈ ‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzÓ ˙BÁt»ƒƒ¿»¿∆¿ƒ…≈∆≈∆¿≈

„·Ïa ‰i‡¯‰ ˙Ú„Ï ‡l‡ ˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa4ÔÎÂ . ¿»≈«∆¿∆»»««»¿ƒ»ƒ¿«¿≈
B˙B‡Ï ‰i‡¯‰ ÏÈÏ „Ú ‰Ê L„Á ÏL ‰i‡¯‰ ÏÈlÓƒ≈»¿ƒ»∆…∆∆«≈»¿ƒ»¿

‰¯e„Ò ‰L - ‰‡a‰ ‰MÏ L„Á‰5ÌBÈÂ ‰L B‡ «…∆«»»«»»»»¿»»»¿
„Á‡6ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Óe .‰LÂ ‰L ÏÎa ÔÎÂ , ∆»¿≈¿»»»¿»»«¬««∆∆»∆¿»ƒ

,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ«¬
Á"Î :ÔÓÈÒ .˙Á‡ ‰iLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»««ƒ»»
˙B‡Ó LÏL - ‰¯e„Ò ‰LÏ ‰ÎÏ‰Óe .'‡ ‰"Ï«¬»»¿»»¿»¿≈
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe¿∆¿«¿»ƒ«¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ

.Â"Ë ‰" Á"Ó˘ :ÔÓÈÒ .˙BiL ‰¯OÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈¿ƒƒ»»

לבנה.2) ובשנת לבנה בחודש השמש של הממוצע המהלך
בליל 3) הירח ראיית את עליך תקל הממוצע המהלך ידיעת

בוודאי 4)שלושים. כ"ט שבליל משום שלושים, בליל
יום, מכ"ט פחות החודש שאין מכיוון נראה, לא עדיין
של  הממוצע שהאורך מאחר נראה, כבר בוודאי ל"א ובליל
משום  חלקים. תשצ"ג שעות, י"ב יום, כ"ט הוא לבנה חודש
יום. לֿכ"ט השמש של האמצעי המהלך חשבון מועיל כך

השמש 5) של האמצעי המהלך ידיעת מועילה כך משום
יום. מלאים.6)לשנ"ד כשחדשיה

.·ÈlbÏb ¯‡La ÔÎÂ ,LÓM‰ ÏbÏ‚a LÈ ˙Á‡ ‰c˜¿À»««≈¿«¿««∆∆¿≈ƒ¿»«¿«≈
‰È‰È ,da ·ÎBk‰ ‰È‰iL ˙Úa .ÌÈ·ÎBk ‰Ú·M‰«ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆
ÏL ‰c˜p‰ d˙B‡Â .B¯B‡Ó Ïk ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·‚»«≈«»»∆»¿¿»«¿À»∆
˙··BÒ ,Á¯i‰ ÔÓ ıeÁ ,ÌÈ·ÎBk‰ ¯‡Le LÓM‰ ÏbÏb«¿««∆∆¿»«»ƒƒ«»≈«∆∆

‰ÂLa7‰ÏÚÓ ·e¯˜a ‰L ÌÈÚ·L ÏÎa dÎÏ‰Óe . ¿»∆«¬»»¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¬»
BÎÏ‰Ó .LÓM‰ d·b ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰c˜e .˙Á‡««¿À»ƒ«ƒ¿≈…««∆∆«¬»
‡È‰L ,‰iL ÈˆÁÂ ˙Á‡ ‰iL - ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÏÎa¿»¬»»»ƒ¿ƒ»«««¬ƒ¿ƒ»∆ƒ
LÓÁ - ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .˙BiLÈÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒƒ¿»«¬»¿≈»¬≈
ÌÈ˜ÏÁ ÈL - ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Óe ,˙BiL ‰¯OÚ∆¿≈¿ƒ«¬»¿∆∆¿≈¬»ƒ
- ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Óe ,˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ
‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»

‰La BÎÏ‰Óe ,„BÚÂ ˙BiL Úa¯‡ - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿«¿ƒ»«¬»¿»»
,e¯Ó‡ ¯·k .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏL - ‰¯e„Ò¿»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»»«¿

‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁ ˙ÏÁ˙‰ epnnL ¯wÚ‰L8˙lÁzÓ ∆»ƒ»∆ƒ∆«¿»«∆¿∆ƒ¿ƒ«
˙MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ ÈLÈÏL BÓBiL ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆¿ƒƒ¿…∆ƒ»ƒ¿«
ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL¿∆¿ƒ¿«≈¿«¿««¬»ƒ

Óa LÓM‰ ÌB˜Óe .‰¯ÈˆÈÏ‰È‰ ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰ «¿ƒ»¿«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ»»
ÌÈzLe ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ˙BÏÚÓ Ú·La ‰f‰ ¯wÚa»ƒ»«∆¿∆««¬¿»¬»ƒ¿«ƒ
.·"Ï ‚"Ê :ÔÓÈÒ .‰ÏË ÏfnÓ ˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒƒ««»∆ƒ»»
ÌÈ¯OÚÂ LLa ‰Ê ¯wÚa ‰È‰ LÓM‰ d·b ÌB˜Óe¿…««∆∆»»¿ƒ»∆¿≈¿∆¿ƒ
˙BiL ‰BÓLe ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
‰ˆ¯zLk .'Á ‰"Ó Â"Î :ÌÓÈÒ .ÌÈÓB‡z ÏfnÓƒ««¿ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆
ÔÓÊ ÏÎa ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Óa LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ≈«¿«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ¿»¿«
„Ú ¯wÚ‰ ÌBÈ ˙lÁznL ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Áwz - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿ƒ«»ƒ»«
Ô˙B‡a ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌBi‰«∆ƒ¿∆¿ƒ«¬»»»∆¿»ƒ¿»
ÏÚ Ïk‰ ÛÈÒB˙Â ,eÚ„B‰L ÔÈÓÈq‰ ÔÓ ÌÈÓi‰«»ƒƒ«ƒ»ƒ∆«¿¿ƒ«…«
ÌB˜Ó ‡e‰ ‡ˆBi‰Â ,BÈÓ ÌÚ ÔÈÓ Ïk ıa˜˙e ,¯wÚ‰»ƒ»¿«≈»ƒƒƒ¿«≈¿
È¯‰ ?„ˆÈk .ÌBi‰ B˙B‡Ï ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Óa LÓM‰«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ¿«≈«¬≈
ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L∆»ƒ≈«¿«∆∆»∆¿»ƒƒ¿ƒ«≈
BÊ ‰MÓ ,Êenz L„ÁÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡ BÓBiL ,˙aM‰««»∆«¿»»»»¿…∆«ƒ»»
¯wÚ‰ ÌBiÓ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ e‡ˆÓ - ¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ»»»ƒ¿««»ƒƒ»ƒ»
LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ‰Ê ÌBi‰ ˙lÁz „Ú«¿ƒ««∆∆»ƒ≈«¿«∆∆
,ÌBÈ ‰‡ÓÏ dÎÏ‰Ó ÚˆÓ‡ eÁ˜Ï ;ÌBÈ ‰‡Ó ,Ba≈»»«¿∆¿««¬»»¿≈»
‚"Ê ‡e‰L ,¯wÚ‰ ÏÚ eÙÒB‰Â ,‚" ‚"Ï Á"ˆ ‡e‰L∆¿«¿«»ƒ»∆
‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ ‰‡Ó :ÔBaLÁ‰ ÔÓ ‡ˆÈ ,·"Ï»»ƒ«∆¿≈»¿»≈«¬¿ƒ¿»
:ÔÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa dÓB˜Ó ‡ˆÓÂ .‰"Î Ê"Ï ‰"˜¿ƒ¿»¿»¿«¬»∆¿»ƒ
˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁa ,ÔË¯Ò ÏfÓa - ‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈∆¿«««¿»«¬≈∆¿≈«¬
.‰¯OÚ LL ‰ÏÚnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Ú·LÂ ,Ba¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ«¬»≈∆¿≈

ÈÚˆÓ‡‰Â9˙lÁ˙a ‰È‰È ÌÈÓÚt - ‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ¿»∆¿»ƒ∆≈≈¿∆¿∆¿»ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ«
‰ÂLa ‰ÏÈl‰10B‡ ,‰ÚLa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L Ì„˜ B‡ , ««¿»¿»∆…∆¿ƒ«««»¿»»

‰ÚLa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡11BÏ LeÁ˙ ‡Ï ‰Ê ¯·„Â . ««¿ƒ«««»¿»»¿»»∆…»
‰i‡¯‰ ÔBaLÁa LÓMa12ÌÈÓÈÏLÓ e‡ È¯‰L , «∆∆¿∆¿»¿ƒ»∆¬≈»«¿ƒƒ

˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ï ·LÁpLk ‰Ê ·e¯≈̃∆¿∆«¿…¿∆¿««»≈«¿««∆∆«…
Ú ÏÎÏ „ÈÓz ‰OÚzÛÏ‡ ¯Á‡ elÙ‡Â ,‰ˆ¯zL ˙ «¬∆»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆«¬ƒ««∆∆

‡ˆÈ - ¯wÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ˙È¯‡M‰ Ïk ıa˜zL :ÌÈL»ƒ∆¿«≈»«¿≈ƒ¿ƒ«»ƒ»≈≈
Á¯i‰ ÚˆÓ‡a ‰OÚz ÔÎÂ .ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ EÏ13 ¿«»»∆¿»ƒ¿≈«¬∆¿∆¿««»≈«

BÎÏ‰Ó Ú„zL ¯Á‡Ó :·ÎBÎÂ ·ÎBk Ïk ÚˆÓ‡·e¿∆¿«»»¿»≈««∆≈««¬»
,ÏÈÁ˙z epnnL ¯wÚ‰ Ú„˙Â ,‡e‰ ‰nk „Á‡ ÌBÈa¿∆»«»¿≈«»ƒ»∆ƒ∆«¿ƒ
ÛÈÒB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌÈÓi‰Â ÌÈM‰ ÏÎÏ BÎÏ‰Ó ıa˜˙e¿«≈«¬»¿»«»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ
ÔÎÂ .ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa BÓB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ - ¯wÚ‰ ÏÚ«»ƒ»¿≈≈¿¿¿«¬»∆¿»ƒ¿≈
ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a BÎÏ‰Ó ÛÈÒBz :LÓM‰ d·‚a ‰OÚz«¬∆¿…««∆∆ƒ«¬»¿»«»ƒ
LÓM‰ d·b ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈ - ¯wÚ‰ ÏÚ ÌÈM‰ B‡«»ƒ«»ƒ»≈≈¿¿…««∆∆
¯wÚ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆ¯zL ÌBi‰ B˙B‡Ï¿«∆ƒ¿∆¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»
epnÓ eÏÁ˙‰L ‰Ê ¯wÚÓ ıeÁ ,epnÓ ÏÈÁ˙zL ¯Á‡«≈∆«¿ƒƒ∆≈ƒ»∆∆ƒ¿«¿ƒ∆
¯BÊÁÓ ˙L ˙lÁ˙a ¯wÚ B˙B‡ ‰È‰iL È„k ,BÊ ‰La¿»»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ«¿««¬
.E„Èa ˙eL¯‰ - ˙B‡n‰ ÔÓ ‰‡Ó ˙lÁ˙a B‡ Úe„È»«ƒ¿ƒ«≈»ƒ«≈»¿¿»¿
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈMÓ epnÓ ÏÈÁ˙zL ¯wÚ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ»∆«¿ƒƒ∆ƒ»ƒ
¯wÚÓ ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï B‡ ‰Ê ¯wÚ Ì„˜ e¯·ÚL∆»¿…∆ƒ»∆¿«««»»ƒ≈ƒ»
zÚ„È ¯·k ?C¯c‰ ‡È‰ „ˆÈk .‰Úe„È C¯c‰ - ‰Ê∆«∆∆¿»≈«ƒ«∆∆¿»»«¿»
‰ÚL˙Ï dÎÏ‰Óe ,‰¯e„Ò ‰LÏ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆¿»»¿»«¬»»¿ƒ¿»
,Úe„È ¯·„Â .„Á‡ ÌBÈÏ dÎÏ‰Óe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬»»¿∆»¿»»»«
‰¯e„q‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰ ÌÈÓÏL ‰ÈL„ÁL ‰M‰L∆«»»∆√»∆»¿≈ƒƒ¿≈»««¿»
ÔÓ ‰¯ÒÁ ‡È‰ ÔÈ¯ÒÁ ‰ÈL„ÁL ‰M‰Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«»»∆√»∆»¬≈ƒƒ¬≈»ƒ
eÈ‰È Ì‡ :˙¯aÚÓ‰ ‰M‰Â .„Á‡ ÌBÈ ‰¯e„q‰«¿»∆»¿«»»«¿À∆∆ƒƒ¿
‰¯e„q‰ ‰M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰È‰z - Ô¯„Òk ‰ÈL„Á√»∆»¿ƒ¿»ƒ¿∆¿≈»««»»«¿»
‰¯˙È ‡È‰ - ÌÈÓÏL ‰ÈL„Á eÈ‰È Ì‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿√»∆»¿≈ƒƒ¿≈»
‰ÈL„Á eÈ‰È Ì‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ‰¯e„q‰ ÏÚ««¿»∆»¿ƒ¿ƒƒ¿√»∆»
.ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰¯e„q‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰ - ÔÈ¯ÒÁ¬≈ƒƒ¿≈»««¿»ƒ¿»¿∆¿ƒ
CÏ‰Ó ‡ÈˆBz ,ÌÈÚe„È el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL ¯Á‡Óe≈««∆»«¿»ƒ»≈¿ƒƒ«¬«
ÛÈÒB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌÈÓi‰Â ÌÈM‰ ÏÎÏ LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆¿»«»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ
‰ˆ¯zL ÌBiÏ dÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ - eÈOÚL ¯wÚ‰ ÏÚ«»ƒ»∆»ƒ≈≈¿∆¿»»«∆ƒ¿∆

˙B‡a‰ ÌÈMÓ14Ú¯‚z B‡ ;¯wÚ ÌBi‰ B˙B‡ ‰OÚ˙Â , ƒ»ƒ«»¿«¬∆«ƒ»ƒ¿«
EÏ ‡ˆÈÂ ,eÈOÚL ¯wÚ‰ ÔÓ ˙‡ˆB‰L ÚˆÓ‡‰»∆¿«∆≈»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈≈¿

¯wÚ‰15e¯·ÚL ÌÈMÓ ‰ˆ¯zL ÌBiÏ16‰OÚ˙Â , »ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿¿«¬∆
Á¯i‰ ÚˆÓ‡a ‰OÚz ‰ÊÎÂ .¯wÚ‰ ÚˆÓ‡ B˙B‡∆¿«»ƒ»¿»∆«¬∆¿∆¿««»≈«
¯‡a˙ ¯·Îe .EÏ ÌÈÚe„È eÈ‰È Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk‰ ¯‡Le¿»«»ƒƒƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈
ÏÎÏ LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú„zL ÌLkL ,eÈ¯·c ÏÏkÓ EÏ¿ƒ¿«¿»≈∆¿≈∆≈«∆¿««∆∆¿»
ÏÎÏ dÚˆÓ‡ Ú„z Ck ,ÌÈ‡a‰ ÌÈÓiÓ ‰ˆ¯zL ÌBÈ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ«»ƒ»≈«∆¿»»¿»

.e¯·ÚL ÌÈÓiÓ ‰ˆ¯zL ÌBÈ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿

משתנית.7) ואינה קצובה במסלולם הכוכבים מהירות כי
האמצעי)8) (במהלכה בגלגלה השמש מקום את לחשב כדי

זמן  בנקודת מקומה את לדעת צורך יש שהוא, זמן באיזה
החישובים. לכל מוצא נקודת המשמש מסויימת,

האמצעי.9) במהלך הלילה,10)המקום בתחילת בדיוק
מתחילת  הוא החשבון" התחלת שממנו "שהעיקר כשם

בניסן). ג' (ליל לפי 11)הלילה הם החשבונות שכל לפי
של  ולא האמצעי, השמש מהלך של "בקירוב" חשבון
אין  האמיתי במהלכה המזלות. בגלגל האמיתי מהלכה
ופעם  מהירה היא פעם וקצובה. סדירה השמש תנועת

החדש.12)איטית. הירח במהלכו 13)של הירח מקום
הרמב"ם.14)האמצעי. של העיקר שנת אחר

לאמצע.15) הרמב"ם.16)כוונתו של העיקר שנת לפני

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
התקופה.1) ויום השמש מקום

.‡ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡2ÌBÈ ÏÎa ƒƒ¿∆≈«¿«∆∆»¬ƒƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ dÓB˜Ó ‰lÁz ‡ÈˆBz - ‰ˆ¯zL3B˙B‡Ï ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»»∆¿»ƒ¿

e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ÌBi‰4d·b ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â , «««∆∆∆≈«¿¿ƒ¿…«
LÓM‰5LÓM‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ d·b ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â , «∆∆¿ƒ¿«¿…««∆∆ƒ¿«∆∆

LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,ÈÚˆÓ‡‰6. »∆¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿«∆∆

בשמש 2) כשמסתכלים המזלות בגלגל השמש מקום
הישר  הקו עלֿידי נקבע זה מקום הארץ. ראות מנקודת

המזלות היוצא  לגלגל על והמגיע השמש, עד הארץ ממרכז

שני  שיוצרים הזוית ידי על נמדדת אורכו מדת .(1 ציור (עי'
ממרכז היוצאים האמצעי ‰‡¯ıהקוים מקומה לצד האחד :

.(0*) האביב לנקודת טלה, מזל לצד והשני השמש, של
השוה 3) במהלכה בגלגלה השמש מגיעה שאליו המקום

הזוית  עלֿידי נמדדת אורכו מדת הט"ו). פי"א, למעלה (עי'
גלגל ממרכז היוצאים הקוים שני (גלגל ‰˘Ó˘שיוצרים

האביב. לנקודת והאחד האמצע למקום האחד היוצא),
ה"ב.4) פי"ב, שם.5)למעלה השמש 6)שם, דרך

ממקום בין ‚Â·‰ומרחקה ההפרש את לדעת כדי השמש.
האורך  לבין השמש שעברה הדרך של האמיתי האורך

מ  השמש מרחק את לדעת עלינו השמש ‚Â·‰האמצעי,
אפוגיאּום) - הארץ מן השמש של ביותר הרחוקה ַ(הנקודה
- הארץ אל ביותר הקרובה (הנקודה השפל מן מרחקה או
אלה  נקודות משתי באחת נמצאת השמש כאשר פריגיאּום).
ובין  האמיתי האורך בין הפרש אין פריגיאום) או (אפוגיאום
האמיתי, המקום הוא האמצעי והמקום האמצעי, האורך
ממרכז  האחד השמש, למרכז היוצאים הקוים ששני משום

ı¯‡‰ חופפים השמש) (גלגל היוצא הגלגל ממרכז והאחד
הנ"ל  הקוים שני נחתכים הנקודות יתר בכל זה. את זה
המזלות  גלגל לצד ובהארכתם זוית, ויוצרים השמש במרכז
מדה  קנה היא הזאת הזוית שונות. נקודות בשתי בו פוגעים
(מנת  המזלות בגלגל אלה נקודות שתי שבין הקשת  לגודל

.1 ציור עי' המסלול).

.·Ì‡ :LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡¯˙Â¿ƒ¿∆«»«¬«¿«∆∆ƒ
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ÏeÏÒn‰ ‰È‰7Ú¯‚z - »»««¿»ƒ≈»¿ƒ«¬ƒ¿«

ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜nÓ ÏeÏÒn‰ ˙Ó8‰È‰ Ì‡Â , ¿«««¿ƒ¿«∆∆»∆¿»ƒ¿ƒ»»
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰9LÏL „Ú ««¿≈«≈»¿ƒ«¬«¿

ÌB˜Ó ÏÚ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ÛÈÒBz - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿«««¿«¿
ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰10ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ‰È‰iM ‰Óe ; «∆∆»∆¿»ƒ«∆ƒ¿∆««∆ƒ»»

ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡11. ƒ¿«ƒ∆«»»¬ƒƒ

השפל.7) אל הגובה מן הולכת השמש משום 8)כאשר
שיעור  האמיתי. האורך מן האמצעי האורך גדול זה שבחלק

"מנה". נקרא ביניהם מן 9)ההפרש הולכת השמש כאשר
הגובה. אל האורך 10)השפל קטן זה, שבחלק משום

האמיתי. האורך מן 11.1)האמצעי ציור עי'

.‚‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â12 ¿«∆ƒƒ¿∆««¿≈»¿ƒ¿»∆
‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡13‰Ó BÏ ÔÈ‡ -14, ¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆«»»∆¿»ƒ«»»¬ƒƒ

בשפל.12) השמש בגובה.13)כאשר שוב השמש כאשר
ה'.14) הערה א', הלכה למעלה עי'

.„¯OÚ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿«««¿ƒƒ¿∆««¿∆∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆

ÚÓ ÌÈ¯OÚÌ‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏ ∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»¿»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒ«¬ƒ¿∆¿»
ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰MÓÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46



קעי ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - elqk `"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÚ·L ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â „Á‡Â ˙Á‡««¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿∆»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒ¿∆¿»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,¯OÚÂ»∆∆ƒ¿∆¿»«¬»««¿»«¬ƒƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆¿»«¬»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»«¬»
,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚL˙Â ˙Á‡««¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒƒ
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .„Á‡ ˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿≈∆∆»¿ƒƒ¿∆≈»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMLÂ¿ƒƒƒ¿∆¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó ‰È‰Èƒ¿∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»∆»¿∆¿ƒ
BÏ ÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆≈
‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰Ó»»¿∆≈«¿∆»¿«∆∆»∆¿»ƒ

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Ó15. ¿»»¬ƒƒ

במידה 15) בה ההנדסה, יסודות על מבוססים המספרים
המנה  הולכת השפל מן או הגובה מן מתרחקת שהשמש
הולכת  אלה, לנקודות מתקרבת שהיא במדה בה וגדלה.
בין  באמצע, המנה מגיעה למקסימום ומצטמצמת. המנה
מעלות  תשעים עולה שהמסלול במקום כלומר לשפל, גובה
59' עד המנה של המתמדת העליה מכאן המזלות, בגלגל
במסלול  אפס עד המתמדת והירידה ,90* של במסלול 1*

.180* עד 90* מן

.‰,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰»»««¿≈«≈»¿ƒ«¬
Ú„˙Â ˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ«¬¿≈«
- ˙BÏÚÓ ÌÈ˙‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .B˙Ó¿»≈«¬≈∆»»««¿»«ƒ«¬
‰‡Ó ¯‡Mz ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈≈»
ÌÈMLÂ ‰‡Ó ˙nL ,eÚ„B‰ ¯·Îe .˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ¿ƒƒ«¬¿»«¿∆¿«≈»¿ƒƒ
ÌÈ˙‡n‰ ˙Ó ÔÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL - ˙BÏÚÓ«¬¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈¿««»«ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL -16. ¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ

המנה 16) בפריגיאום), (כלומר 180* הוא המסלול כאשר
20* הן 200* הפריגאום. לפני 20* הן מעלות ק"ס .0* היא

שוות. מנות שוות, לזוויות הפריגאום. אחרי

.ÂÚ¯‚z - ˙BÏÚÓ ˙B‡Ó LÏL ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»««¿¿≈«¬ƒ¿«
¯·Îe .ÌÈML ¯‡MÈ ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»
„Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ - ˙BÏÚÓ ÌÈML ˙nL ,zÚ„È»«¿»∆¿«ƒƒ«¬«¬»««¿∆»
˙B‡Ó LÏM‰ ˙Ó ‡È‰ ÔÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿««¿≈

.ÔÈÓe ÔÈÓ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .˙BÏÚÓ«¬¿«∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿»

.Ê¯·Îe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰¬≈∆»»««¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
„Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÌÈMM‰ ˙nL eÚ„È»«¿∆¿««ƒƒƒ«¬»««¿∆»
˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÌÈÚ·M‰ ˙Óe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿««ƒ¿ƒƒ«¬»««

˙Bn‰ ÈzL ÔÈa ‡ˆÓ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿»≈¿≈«»
ÏÎÏ ‰È‰È ˙BÏÚn‰ ÔBaLÁ ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ¬»»¬»ƒ¿ƒ∆¿««¬ƒ¿∆¿»
LÓÁ ‡e‰L ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‰È‰ÈÂ ,„Á‡ ˜ÏÁ ‰ÏÚÓ«¬»≈∆∆»¿ƒ¿∆¿«««¿∆»≈

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ÌÈMLÂ¿ƒƒ«¬»««¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ

.ÁB˙Ó ‰˙È‰ ,ÌÈMLÂ Ú·L ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»««¿∆«¿ƒƒ»¿»»»
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«∆∆
ÌÚ ÌÈ„Á‡ BÈÓa ‰È‰iL ÏeÏÒÓ ÏÎa ‰OÚz«¬∆¿»«¿∆ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»ƒƒ
.Á¯i‰ ÔBaLÁa ÔÈa LÓM‰ ÔBaLÁa ÔÈa ,˙B¯OÚ‰»¬»≈¿∆¿«∆∆≈¿∆¿«»≈«

.ËÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«∆∆»¬ƒƒ
Êenz L„ÁÏ ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡ ,˙aM‰ ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈««»«¿»»»»¿…∆«
,˙‡f‰ ˙ÚÏ ‰lÁz LÓM‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBz - BÊ ‰MÓƒ»»ƒ∆¿««∆∆¿ƒ»»≈«…

e¯‡aL BÓk ,Á"Î Ê"Ï ‰"˜ :BÓÈÒÂ17‡ÈˆB˙Â ; ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ
˙‡f‰ ˙ÚÏ LÓM‰ d·b ÌB˜Ó18:BÓÈÒ EÏ ‡ˆÈ - ¿…««∆∆¿≈«…≈≈¿ƒ»

- ÈÚˆÓ‡‰ ÔÓ d·b‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â ;‚"Î ‰"Ó Â"Ù¿ƒ¿«¿«…«ƒ»∆¿»ƒ
ÌÈLe ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL :ÏeÏÒn‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿««¿¿∆∆¿≈«¬¿«ƒ
.'· ·" Á"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈¿ƒƒ»»
eÈ‰È Ì‡ :‡l‡ ,ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÏeÏÒÓ ÏÎa „Èt˜z Ï‡Â¿««¿ƒ¿»«¿««¬»ƒ∆»ƒƒ¿
eÈ‰ Ì‡Â ;Ì‰ÈÏ‡ ‰Ùz Ï‡ - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆¬≈∆¿ƒ»
ÛÈÒB˙Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ Ì˙B‡ ·MÁz - ¯˙BÈ B‡ ÌÈLÏL¿ƒ≈¿«≈»«¬»««¿ƒ
ÏeÏÒÓ ‰È‰È CÎÈÙÏ .ÏeÏÒn‰ ˙BÏÚÓ ÔÈÓ ÏÚ d˙B‡»«ƒ¿««¬««¿¿ƒ»ƒ¿∆«¿
C¯c‰ ÏÚ B˙Ó ‰È‰˙Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÚLz ‰Ê∆¿«∆¿≈«¬¿ƒ¿∆»»««∆∆

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL e¯‡aL19. ∆≈«¿¿»¿ƒ¬»ƒ

ה"ב.17) פי"ב, שם.18)למעלה שבעשר 19)עי' משום
חלקים. שני היא מעלה כל מנת מעלות, ובעשרים מעלות

.ÈÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ ‰f‰ ÏeÏÒn‰L ÈÙÏe¿ƒ∆««¿«∆»»»ƒ≈»¿ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL ‡È‰L ,‰n‰ Ú¯‚z -ƒ¿««»»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ
,˙BÏÚÓ Úa¯‡Â ‰‡Ó :¯‡MÈ ,LÓM‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««∆∆ƒ»≈≈»¿«¿««¬
.˙BiL ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒ
ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓÂ .‰"Î Ë" „"˜ :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»¿«∆∆»¬ƒƒ

ÔË¯Ò ÏfÓa ‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a20˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁa ƒ¿ƒ«≈∆¿«««¿»«¬≈∆¿≈«¬
Ï‡ ‰Ùz Ï‡Â .˙BiL ÌÈLÏLe LÓÁ ˙BÁt Ba»»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿∆∆

˙BiM‰21Á¯i‰ ÌB˜Óa ‡ÏÂ LÓM‰ ÌB˜Óa ‡Ï ,ÏÏk «¿ƒ¿»…ƒ¿«∆∆¿…ƒ¿«»≈«
ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ¯˜Á ‡l‡ ,‰i‡¯‰ ˙BBaLÁ ¯‡La ‡ÏÂ¿…ƒ¿»∆¿»¿ƒ»∆»¬…««¬»ƒ
‰OÚ - ÌÈLÏLÏ ·B¯˜ ˙BiM‰ eÈ‰È Ì‡Â .„·Ïaƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬≈

.ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ BÙÈÒB‰Â ,„Á‡ ˜ÏÁ Ì˙B‡»≈∆∆»¿ƒ««¬»ƒ

(20.0* = טלה ממזל לספור מתחילים אנו המעלות את
על21) הרמב"ם הקפיד לא זו על ‰˘ÂÈ˙בהלכה אלא ,

על הקפיד לא הקודמת, בהלכה בלבד. ,‰ÌÈ˜ÏÁהחלקים
דרושה  המסלול שידיעת משום בלבד, המעלות על אלא

בעיקר קובעות בה המסלול, מנת חישוב אבל ‰ÂÏÚÓ˙לשם .
לחלקים.ÌÂ˜Óבידיעת גם ערך יש השמש,

.‡È,‰ˆ¯zL ˙Ú ÏÎa LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈«¿«∆∆¿»≈∆ƒ¿∆
‰ˆ¯zL ‰Ùe˜z Ïk ÈzÓ‡‰ ‰Ùe˜z‰ ÌBÈ Ú„z22ÔÈa - ≈««¿»»¬ƒƒ»¿»∆ƒ¿∆≈
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ycegdקעב yeciw zekld - mipnf xtq - elqk `"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

eÏÁ˙‰ epnnL ‰Ê ¯wÚ ¯Á‡ ˙B‡a‰ ˙BÙe˜z23ÔÈa , ¿«»««ƒ»∆∆ƒ∆ƒ¿«¿≈
.˙BiBÓ„˜ ÌÈMÓ e¯·ÚL ˙BÙe˜z¿∆»¿ƒ»ƒ«¿ƒ

במהלכה 22) טלה מזל בתחילת השמש בהיות ניסן תקופת
תשרי  תקופת סרטן; מזל בתחילת - תמוז תקופת האמיתי;
גדי. מזל בתחילת - טבת תקופת מאזנים; מזל בתחילת -

ה"ב.23) פי"ב, למעלה עי'

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הירח.1) של אמצעיים מהלכים שני

.‡BÏ LÈ ÌÈiÚˆÓ‡ ÌÈÎÏ‰Ó ÈL - Á¯i‰2Á¯i‰ . «»≈«¿≈«¬»ƒ∆¿»ƒƒ≈«»≈«
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwÓ BÈ‡L ,ÔË˜ ÏbÏ‚a ·aÒÓ BÓˆÚ«¿¿«≈¿«¿«»»∆≈«ƒ∆»»
‡¯˜ ÔËw‰ ÏbÏb‰ B˙B‡a ÈÚˆÓ‡‰ BÎÏ‰Óe ,BlkÀ«¬»»∆¿»ƒ¿««¿««»»ƒ¿»

ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡3ÏbÏ‚a ·aÒÓ BÓˆÚ ÔËw‰ ÏbÏb‰Â . ∆¿«««¿¿««¿««»»«¿¿«≈¿«¿«
ÏL ‰Ê ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Ó·e ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈ˜n‰ ,ÏB„b»««ƒ∆»»∆«¬»∆¿»ƒ∆∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏbÏb‰ B˙B‡a ÔËw‰ ÏbÏb«¿««»»¿««¿««»««ƒ∆»»

Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -4Á¯i‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó . «ƒ¿»∆¿««»≈««¬«∆¿««»≈«
,ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa¿∆»¿∆¿≈«¬«¬»»¬»ƒ

"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe LÓÁÂ‰"ÏÈ ‚5. ¿»≈¿ƒ¿ƒƒ»»

מהירותו,2) על המשפיעות הפרעות, חלות הירח במהלך
עקלקלות  "שהירח פוחתת. היא ופעם גדלה היא פעם
ובפיגור  (במהירות הכ"ג פי"ז - במעגלותיו" יש גדולות
פעם  פחות; - ופעם יותר, ממהר פעם שינויים: ישנם גםֿכן
מקום  בקביעת הרב הקושי מכאן פחות). - ופעם יותר, מפגר
(פטולומיאוס) העתיקה האסטרונומיה מסוים. בתאריך הירח
את  להסביר כדי גלגלים, ארבעה של להנחה נזקקה
גלגלים. בשני הסתפק הרמב"ם הירח. במהלך השינויים
מרכז  איננו שמרכזו מעגל כלומר היוצא, הגלגל הוא אחד
37 ,18'' היא יום בכל תנועתו העולם. את והמקיף הארץ,
שהוא  המזלות לסדר הפוך בכיוון למערב ממזרח 11* 12'
(אפיציקל), הקטן הגלגל הוא שני גלגל למזרח. ממערב
של  במהירות במסלולו נע והירח העולם, את מקיף שאינו
של  בהיקפו הוא זה גלגל מרכז ליום. 13* 3' 93 ,53''
בכל  הגדול לגלגל מסביב הקטן הגלגל מהלך הגדול. הגלגל
המזלות. סדר לפי למזרח ממערב 24* 22' 4 ,53'' הוא יום

(3- קושטא דוגמת‡ÚˆÓבדפוס הירח ‡ÚˆÓהמסלול,
ה"א. פט"ו, להלן והשווה זו, הירח 4)בהלכה מקום כי

עלֿידי  אלא הקטן, לגלגל מסביב תנועתו עלֿידי לא נקבע
הגדול. לגלגל מסביב הירח, שבו הקטן, הגלגל תנועת

לסדר 5) ההפוך בכיוון הגדול הגלגל מהלך את ננכה אם
הגלגל  ממהלך 11* 12' 37 ,18'' הנ"ל בשיעור המזלות
35* ,3'' בשיעור המזלות סדר על יום בכל מתקדם הקטן,
שבסוף  אחד..." ביום הירח אמצע "מהלך המשפט .13* 10'
הוא  וכך ב', הלכה לתחילת הענין, לפי שייך א', הלכה
הרב  מוסד (ספריית תֿא תימן בכת"י וכן קושטא. בדפוס

קוק).

.·˙Á‡Â ‰‡Ó :ÌÈÓÈ ‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ≈»¿««
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ
‡ˆÓÂ ."‰Ó ‡"Ï˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»

˙È¯‡L6ÌÈLÏLe Ú·LÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ¿≈ƒ«¬»¿≈»»«ƒ¿∆«¿ƒ

ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ
˙BiL7Ò .˙È¯‡L ˙‡ˆÓÂ .‚"Î Á"Ï Ê"Ï¯ :ÌÓÈ ¿ƒƒ»»¿ƒ¿¿¿≈ƒ

,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó«¬»¿∆∆»«ƒ¿≈∆¿≈«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏLe¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"‚Î Â"È¯¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ LÏL :ÌBÈ»«¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ
˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .'Î Á" '‚ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó8ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL : «¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ
.˙BiL ÌÈMÓÁÂ LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ»¬»ƒ¿≈«¬ƒƒ¿ƒ
‰La BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Â"Â ·"Î :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿»»

‰¯e„Ò9,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL : ¿»¿≈¿«¿«¿«¿»ƒ«¬
.˙BiL ÌÈÚa¯‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰MLÂ¿ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ

Ì"„˘ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ10ÏtÎz BÊ C¯c ÏÚÂ .‚"Ó Â"Î ƒ»»∆¿«∆∆ƒ¿…
.‰ˆ¯zL ÌÈL B‡ ÌÈÓÈ ÔÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ¿«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆

אחד.6) כל 360* שלמים, מהלכים מספר ניכוי אחר
הרמב"ם 7) השמיט אחד, ביום הירח אמצע מהלך בחשבון

שזה  מכיון אותו, צירף ימים מאה בחשבון אולם ,03 ,0''
.3'' לסך לראיית 8)עולה חשוב יום כ"ט חשבון כי

ה"א. פי"ב, למעלה עי' כסדרן,9)החודש, שחדשיה שנה
ה"א. פי"ב, למעלה עי' יום, שנ"ד לה בדפוס 10)שיש

את  אח"כ שינו "שמד", המילה מובן בגלל שמ "ד. - קושטא
ל  .˘„"Ìהסימן

.‚‰¯OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Óe«¬«∆¿«««¿¿∆»¿∆¿≈
˙BiL ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11. «¬¿»¬»ƒ¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ

:ÌÈÓÈ ‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .„"‚ ‚"È :ÌÓÈÒƒ»»ƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ
‡Ïa ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÚLz ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿…
BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ë"Ï Ï"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»
‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»»«ƒ¿≈¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¿»

˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ12:ÌÓÈÒ . ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .‚" Ë"Î Â"Î¯¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿∆∆
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ Úa¯‡Â ‰‡Ó≈»¿«¿««¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ

Â˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"Á „"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
ÚL˙Â ˙B‡Ó LÏL :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Ó«¬»«¬∆∆¬»ƒ¿≈¿≈«
ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Î"ÁÓ Ë"Î˘ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL :ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆∆¿≈«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL Úa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿«¿ƒƒ»»

.„"‚ Á"È

(113' 54'' הוא הקטן בגלגל האמצעי הירח מהלך כלומר,
.13* 3' 93 ,53'' דיוק: ביתר אמצע 12)*13. במהלך

כלומר  ,54'' עגול מספר הרמב"ם נקט אחד, ביום המסלול
על  שניות, לשבע ההפרש עולה ימים במאה יותר. 07 ,0''

.53' ויוצא אותן מנכה הוא כן

.„˙B‡Ó LÏL :‰¯e„Ò ‰La BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿»»¿»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ‡Ïa ,˙BiL ‰¯OÚ LÏLe ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ¿»≈«¬¿∆¿≈¿ƒ¿…¬»ƒ

‚"È ‰"˘ :ÌÓÈÒ13˙lÁ˙a ‰È‰ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÌB˜Ó . ƒ»»¿∆¿««»≈«»»ƒ¿ƒ«
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קעג ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - elqk a"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏfÓa ,el‡ ˙BBaLÁÏ ¯wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆»ƒ»¿∆¿≈¿««
ÌÈÚa¯‡ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰Úa¯‡Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ ,¯BL«¬»««¿«¿»»»»¬»ƒ«¿»ƒ
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡Â .‚"Ó „"È '‡ :ÌÓÈÒ .˙BiL LÏLÂ¿»¿ƒƒ»»¿∆¿«««¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe Úa¯‡ :‰Ê ¯wÚa ‰È‰»»¿ƒ»∆«¿«¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
Á¯i‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó Ú„zL ¯Á‡Ó .·"Ó Á"Î „"Ù≈««∆≈««¬«∆¿««»≈«
ÌB˜Ó Ú„z ,ÛÈÒBz ÂÈÏÚL ¯wÚ‰ ‡e‰L ÚˆÓ‡‰Â¿»∆¿«∆»ƒ»∆»»ƒ≈«¿
˙ÈOÚL C¯c ÏÚ ,‰ˆ¯zL ÌBÈ ÏÎa Á¯i‰ ÚˆÓ‡∆¿««»≈«¿»∆ƒ¿∆«∆∆∆»ƒ»

LÓM‰ ÚˆÓ‡a14Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL ¯Á‡Â . ¿∆¿««∆∆¿««∆ƒ∆¿««»≈«
‰Ê È‡a Ú„Â LÓMa ÔBa˙‰ ,‰ˆ¯zL ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««¿»∆ƒ¿∆ƒ¿≈«∆∆¿«¿≈∆

‡e‰ ÏfÓ15. «»

ה"ג,13) לסוף שייך י"ג" ש"ה שארית... "ונמצא זה: משפט
תֿא. כת"י עי' ה"ב. לסוף מקביל למעלה 14)באופן עי'

הט"ז. עלֿידי 15)פי"א, ה"ג. ה"ב, פי"ב, למעלה עי'
10' 03 ,35'' = אחד ביום הירח אמצע (מהלך הנוסחה
שבה  ,31* 14' 43'' העיקר) ביום הירח אמצע (מקום (13*

n.העיקר מיום הימים מספר מסמן +

.‰ÏfÓ ÈˆÁ „Ú ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»«∆∆≈¬ƒ««»ƒ«¬ƒ««
‡e‰L ˙BÓk Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÁÈpz - ‰ÏË16‰È‰z Ì‡Â . »∆«ƒ«∆¿««»≈«¿∆¿ƒƒ¿∆

- ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁz „Ú ‰ÏË ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰«∆∆≈¬ƒ««»∆«¿ƒ«««¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz17Ì‡Â . ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒ

ÏfÓ ˙lÁz „Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰zƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒ«««
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ‰È¯‡«¿≈ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ18„Ú ‰È¯‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ««««¿≈«
‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««¿»ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ19‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . »»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««¿»
˙BÓk Á¯i‰ ÚˆÓ‡ Áp‰ - ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ««…¿«ƒ««∆¿««»≈«¿
„Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â .‡e‰L∆¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««…¿«ƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««∆∆ƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ20.„Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««∆∆«
ÌÈLÏL Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ÈÏc ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««¿ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¿ƒ

ÌÈ˜ÏÁ21„Ú ÈÏc ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««»ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

ידיעת16) היא האלה החשבונות כל (עי'¯‡ÈÈ˙מטרת הירח
היוצא  האמצעי השמש מקום הי"ז). (שם בא"י הט"ז) פי"א,
כגון  בדיוק, הלילה בתחילת לפעמים יהיה החשבון, לפי
אחריה  או השקיעה לפני אחת שעה ולפעמים טלה, במזל
השמש  במקום ותלוי משתנה היום אורך כי ה"ג), (פי"ב

הירח 17)במזלות. לראיית החשבון מתחיל שממנו העיקר
ולילה  ויום טלה, בראש עומדת השמש שאז בניסן, ג' הוא
אמצע  מקום שש, בשעה אז היא השמש שקיעת שוים.
המשוה  באופק הלילה תחילת פירושו החשבון, לפי הירח,
מקום  בידיעת מעוניינים - ראיה לחשבון - ואנו שש), (שעה

באופק שקיעת ÌÈÏ˘Â¯Èהירח - אדר חצי - דגים מזל בחצי .
שעה כרבע היא ירושלים באופק השקיעה ÈÙÏהשמש

בחצי  שש), שעה לפני שעה רבע (כלומר, המשוה באופק

שעה כרבע - טלה המשוה.‡È¯Áמזל באופק השקיעה
ממנו  כשנגרע ה"א). (עי' 33' בערך הוא בשעה הירח מהלך
למזרח, ממערב נעה היא שגם מכיון לשעה, השמש תנועת
חלקים. משמונה פחות - שעה לרבע בערך. 30' ישארו
שם  הרמב"ם אין חלקים, משמונה למטה קטנים, להפרשים
מזל  חצי עד דגים מזל מחצי השמש כאשר כך, משום לב.
בהפרשים  הירח. לאמצע מאומה מוסיף הרמב"ם אין טלה,
שעה) חצי (כדין 15' נוקט הוא חלקים, משמונה שלמעלה

שעה). (כדין 30' סיון,18)או תחילת עד ניסן מחצי
והשקיעה  וגדל הולך שהיום מכיון ,15' הרמב"ם מוסיף
דינו  כך משום לשעה, מגיע ההפרש אין אולם מתאחרת,

שעה. חצי של שלשים,19)כהפרש - אוקספורד בכת"י
בכת"י  וכן פי"ב, סוף - דוד בן עובדיה רבי בפירוש גם כך

('מימון'). ותֿב והולך.20)תֿא פוחת היום כאן 21)כי
ÌÈÚ¯Â‚ השקיעה כי חלקים, שעה ט"ו לפני לבוא מקדימה

תחילת  עד טלה מזל מחצי מאחרת שהיא שיעור באותו שש
תאומים. מזל

.ÂÚ¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÚˆÓ‡‰ ‰È‰iM ‰Óe«∆ƒ¿∆»∆¿«««∆ƒ»»ƒ¿«
Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡e‰ - ‡e‰L ˙BÓk B˙B‡ ÁÈpz B‡ epnÓƒ∆«ƒ«¿∆∆¿««»≈«

BÓÎa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡Ï22B˙B‡a ‰ÚL LÈÏL ¿««¿ƒ«««»ƒ¿¿ƒ»»¿
ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,BÏ ÚˆÓ‡‰ ‡ÈˆBzL ÔÓf‰«¿«∆ƒ»∆¿«¿∆«ƒ¿»∆¿«

‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰23. «»≈«ƒ¿«»¿ƒ»

פחות.22) ולפעמים שליש, שלשים.23)לפעמים בליל

ה'תשע"ח  כסלו י"ב חמישי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
הירח.1) מקום

.‡ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡2ÌBÈ ÏÎa ƒƒ¿∆≈«¿«»≈«»¬ƒƒ¿»
‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‰lÁz ‡ÈˆBz - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¿««»≈«ƒ¿«»¿ƒ»
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBz ÔÎÂ ,‰ˆ¯zL ‰ÏÈl‰ B˙B‡Ï¿««¿»∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¿«««¿

LÓM‰ ÚˆÓ‡Â3LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú¯‚˙Â ,˙Ú‰ B˙B‡Ï ¿∆¿««∆∆¿»≈¿ƒ¿«∆¿««∆∆
Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó4‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙B‡ ÏtÎz ¯‡Lp‰Â , ≈∆¿««»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿…¿∆«ƒ¿»

.ÏeÙk‰ ˜Á¯Ó∆¿»«»

המזלות.2) בגלגל 3)בגלגל הירח של האמצעי מהלכו
למזרח.4)הקטן. ממערב אחד, בכיוון נעים שניהם כי

הירח. מן השמש מרחק תקבל שתגרע לאחר

.·,˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa e‡a ‡lL ,eÚ„B‰ ¯·Îe¿»«¿∆…»¿»≈«∆¿
.Á¯i‰ ˙i‡¯ ˙Ú„Ï ‡l‡ ,el‡ ÌÈ˜¯Ùa eÈOÚL∆»ƒƒ¿»ƒ≈∆»»««¿ƒ««»≈«
ÏÈÏa ÏeÙk‰ ‰Ê ˜Á¯Ó ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ ÌÏBÚÏe¿»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»∆«»¿≈

l‡ Á¯i‰ da ‰‡¯iL ‰i‡¯‰„Ú ˙BÏÚÓ LÓÁÓ ‡ »¿ƒ»∆≈»∆»«»≈«∆»≈»≈«¬«
‰Ê ÏÚ ÛÈÒBiL ¯LÙ‡ È‡Â ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ÌÈzL¿«ƒ¿ƒƒ«¬¿ƒ∆¿»∆ƒ«∆

epnÓ Ú¯‚È ‡ÏÂ5. ¿…ƒ¿«ƒ∆

מעלות.5) מחמש

.‚:ÏeÙk‰ ‰Ê ˜Á¯Óa ÔBa˙‰ ,Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿«»»≈ƒ¿≈¿∆¿»∆«»
·B¯˜ B‡ ˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«∆¿»«»»≈«¬»
.ÌeÏk ÛÈÒB˙ ‡ÏÂ ,˙ÙÒB˙Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - LÓÁÏ¿»≈≈¿ƒ¿∆∆¿…ƒ¿
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ycegdקעד yeciw zekld - mipnf xtq - elqk a"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Á‡ „Ú ˙BÏÚÓ LMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ≈«¬«««
‰ÏÚÓ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬ƒ«∆¿«««¿«¬»
‰¯OÚ ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n ‰È‰È Ì‡Â .˙Á‡««¿ƒƒ¿∆∆¿»«»ƒ¿≈∆¿≈
ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆∆¿≈«¬ƒ«∆¿«
ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL ÏeÏÒn‰««¿¿≈«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»
- ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ „Ú ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÚLzÓƒ¿«∆¿≈«¬««¿«¿∆¿ƒ«¬
‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÏL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBzƒ«∆¿«««¿»«¬¿ƒƒ¿∆
˙Á‡ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰«∆¿»«»≈»≈¿∆¿ƒ«¬«««
Úa¯‡ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ«∆¿«««¿«¿«
ÌÈLÏLe ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰BÓL „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆¿ƒ«¬ƒ«
˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡∆¿«««¿»≈«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»
ÌÈÚa¯‡Â LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÚLzÓ ÏeÙk‰«»ƒ≈«¿ƒ«¬«»≈¿«¿»ƒ
.˙BÏÚÓ LL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ«¬ƒ«∆¿«««¿≈«¬
„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â LMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ≈¿«¿»ƒ«¬«
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒƒ«¬ƒ«∆¿«««¿
ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ Ú·L∆««¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ¿«ƒ
ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ÚLz „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬«≈««¬ƒƒ«¬ƒ
‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ‰BÓL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ«∆¿«««¿¿∆«¬¿ƒƒ¿∆
ÌÈMLÂ LÏL „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈMMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰«∆¿»«»ƒƒƒ«¬«»¿ƒƒ
˙BÏÚÓ ÚLz ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ6. «¬ƒ«∆¿«««¿≈««¬

ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‰Óe«∆ƒ¿∆∆¿«««¿««∆ƒ»»
.ÔBÎp‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ˙BÏÚÓ«¬≈«ƒ¿»«¿«»

הוא 6) כי עוסק, הרמב"ם אין יותר גדול כפול במרחק
בלבד. הראייה בליל מעוניין

.„ÏeÏÒn‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿∆«»«¬««¿
- ˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ :ÔBÎp‰«»ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ«¬

Ú¯‚z7Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó ÔBÎp‰ ‰f‰ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ƒ¿«¿«««¿«∆«»≈∆¿««»≈«
ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»»««¿«»≈«
- ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬«¿≈¿ƒƒ

zÛÈÒB8Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰Ê ˙Ó ƒ¿«∆««¿«»«∆¿««»≈«
ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÚˆÓ‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»«∆ƒ¿∆»∆¿«««∆ƒ
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ»»ƒ¿«ƒ∆¿«»≈«»¬ƒƒ

.‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»

גדול 7) הירח ואמצע יותר אטית הירח מהירות כאן כי
המסלול. מנת נקרא ההפרש שעור הנכון. כי 8)ממסלול

ממסלול  קטן הירח ואמצע יותר גדולה הירח מהירות כאן
הנכון.

.‰ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â¿«∆ƒƒ¿∆««¿«»≈»¿ƒ
,‰Ó BÏ ÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡ ‰ÂLa¿»∆¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»
‡e‰ ‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ ÈÚˆÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆¿«»≈«»∆¿»ƒƒ¿«»¿ƒ»

ÈzÓ‡‰ ÌB˜Ó9. »»¬ƒƒ

הירח 9) מקום ונקודת האמיתי הירח מקום נקודת כי
אחד. בקו הן האמצעי

.ÂÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»¿«««¿ƒƒ¿∆««¿

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBÎp‰«»∆∆«¬ƒ¿∆¿»¬ƒƒ¬»ƒ
‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿«»∆¿ƒ«¬ƒ¿∆
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó¿»«¬»««¿…»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
‰Úa¯‡Â ˙BÏÚÓ ÈzL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¿»¿≈«¬¿«¿»»
B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿∆¿»
,ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ˙BÏÚÓ LÏL»«¬¿ƒ»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡Â ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»»«¬¿«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ
‰MLÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆ƒƒƒ¿∆¿»«¿««¬¿ƒ»
Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·L ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¿«
,ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â „Á‡Â ˙BÏÚÓ«¬¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ

ÚLz ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰z‰È‰z ,ÌÈ ƒ¿∆¿»»≈«¬¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿∆
,‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó¿»»≈«¬«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÓLe ˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»»≈«¬¿…»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,¯OÚÂ ‰‡Ó≈»»∆∆ƒ¿∆¿»«¿««¬¿ƒ¿»
‰È‰z ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó¿»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
¯OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¿««¬¿««»»
LÏL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
‰BÓLe ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ¿∆¿»»«¬¿»
‰È‰z ,ÌÈMLÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó¿»«¬»««¿ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚLzÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
- ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆
Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,e¯Ó‡L BÓk ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈»»¿∆»«¿∆»¿«»≈«

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ»»¬ƒƒ

.ÊÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿«»≈«≈»¿ƒ
Ú„˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈«
eÈ‰È Ì‡ ÔÎÂ .LÓM‰ ÏeÏÒÓa ˙ÈOÚL C¯„k ,B˙Ó¿»¿∆∆∆»ƒ»¿«¿«∆∆¿≈ƒƒ¿
¯˙Bi‰ ÔÓ Áwz ,˙B¯OÚ‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡ ÏeÏÒn‰ ÔÈÓa¿ƒ¿«««¿¬»ƒƒ»¬»ƒ«ƒ«≈
ÏeÏÒÓa e¯‡aL C¯„k ;ÌÈ„Á‡‰ ˙Bn‰ ÈzL ÔÈaL∆≈¿≈«»»¬»ƒ¿∆∆∆≈«¿¿«¿
ÔBÎp‰ ÏeÏÒna ‰OÚz Ck ,BlL ˙Bna LÓM‰«∆∆«»∆»«¬∆««¿«»

.BlL ˙Bna«»∆

.ÁÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»≈«»¬ƒƒ
‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL BÓBiL ,˙aL ·¯Ú ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈∆∆«»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»
˙lÁzÓ ÌÈ¯eÓb‰ ÌÈÓi‰ ÔÈÓe ,¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L ,BÊ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«
Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ,‰Ê ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ¯wÚ‰ ÏÈÏ≈»ƒ»«¿ƒ«≈∆∆»ƒ≈«
‡ÈˆBz - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ,Ba ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒƒ¿»¿∆¿ƒƒ
LÓÁ :BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,‰Ê ÏÈÏ ˙lÁz LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆¿ƒ«≈∆≈≈¿∆¿»»≈
LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿»
‡ÈˆB˙Â .‚"Ï Á"Ï ‰"Ï :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ
:BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,BÊ ˙ÚÏ ‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰ ÚˆÓ‡∆¿««»≈«ƒ¿«»¿ƒ»¿≈≈≈¿∆¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ LÏL»«¬ƒƒ«¬¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ
.Ë"Ï Â"Ï ‚" :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe ÚL˙Â¿≈«¿ƒ¿ƒƒ»»
:BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,BÊ ˙ÚÏ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆB˙Â¿ƒ∆¿«««¿¿≈≈≈¿∆¿»
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קעה ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - elqk a"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ LÏLÂ ‰‡Ó≈»¿»«¬¿∆»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿≈
Ú¯‚z .Â"Ó ‡"Î ‚"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»ƒ¿«
‰¯OÚ Ú·L :¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆≈∆¿««»≈«ƒ»≈¿«∆¿≈

MÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ‰ÊÂ .˙BiL LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ «¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿∆
:ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ EÏ ‡ˆÈ ,B˙B‡ ÏtÎz .˜Á¯n‰ ‡e‰«∆¿»ƒ¿…≈≈¿«∆¿»«»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ»≈¿ƒ«¬¿ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ
CÎÈÙÏ .·"È Â" ‰"Ï :ÌÓÈÒ .˙BiL ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈¿ƒƒ»»¿ƒ»
BÓk ,˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBzƒ«∆¿«««¿»≈«¬¿
ÌÈBÓLe ‰‡Ó :ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,eÚ„B‰L10 ∆«¿¿≈≈¿««¿«»≈»¿ƒ

ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ«¬¿∆»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒƒ«
.LÓMa e¯‡aL C¯„k ,ÏeÏÒna ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ««¿¿∆∆∆≈«¿«∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."...izin`d gxid mewn rcil epivxy ixd cvik"

השמש  מהלך של החשבונות פרטי את מבאר אלו בהלכות
החדשים. ראשי את בית־דין קובעים פיהם שעל והירח

העניינים: ובפנימיות
חיסרון  בו יש שכן התשובה, עבודת על מרמז הלבנה מולד
בה  שאין הצדיקים עבודת על מרמזת השמש אבל ומולד,

שינוי.
אז  כי וסיהרא" שמשא "יחוד הוא חודש ראש של ענינו
היינו  האדם ובעבודת בלבנה, השמש מאירה לראשונה
והוא  תשובה, ובעלי צדיקים העבודה, אופני שני חיבור
עניין  הוא כלל שבדרך שאף אריבער" "לכתחילה עניין
העבודה, סדר על ומדלגים הקופצים תשובה לבעלי
הם  וגם הצדיקים בעבודת גם זה עילוי נפעל מכל־מקום

אריבער". ד"לכתחילה לעבודה שייכים
התשובה  עבודת את כמסמל ראש־חודש של הגדרתו
פי"ג  בסוף אלו. שבפרקים החשבונות בפרטי גם מתבטא
תדע  שתרצה, עת בכל השמש מקום שתדע "ומאחר כתב
תקופות  בין שתרצה, תקופה כל האמיתי התקופה יום
שעברו  תקופות בין התחלנו, שממנו זה עיקר אחר הבאות
דרגות: שתי התשובה בעבודת כי קדמוניות". משנים
"כבעל  - ולהבא מכאן שעיקרה מיראה תשובה היא האחת
תשובה  והשניה, עליו". שמו שמקצת שנתרפא מום
מתחילתו". עוונו "נעקר - למפרע גם שפעולתה מאהבה
- ולהבא מכאן היינו הבאות, בתקופות מרומז זה עניין
תשובה  על מרמזות שעברו והתקופות מיראה, תשובה
הקדים  מדוע מובן ועפ"ז למפרע. גם שפועלת מאהבה
אל  הקל מן הלך כי שעברו, לתקופות הבאות תקופות
להוסיף  ויש מאהבה. תשובה ואח"כ מיראה תשובה הכבד,
התקופות  לחשבון בנוגע גם מרומזת התשובה שעבודת

גדו  יגיעה דורש שעברו התקופות חשבון כי לה כפשוטו,
הבאות  בתקופות כי הבאות התקופות מחשבון בהרבה
חשבונו  אם לברר אפשר הבאה התקופה בהגיע הזמן בבוא

אבל  מדוייק. חשבון לעשות מקפיד ולכן לאו, אם מדוייק
מכיון  בהרבה גדולה השתדלות צריך שעברו בתקופות
ולכן  לא, או נכון חישב אם לדעת בוחן" "אבן להם שאין

מאוד. גדולה השתדלות נדרשת
(cr oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

מאה 10) להיות: צריך ושמונים מאה או מעלות ק"פ במקום
שהיה  המסלול, אמצע על מעלות חמש הוספנו כי ושמונה,

מעלות. ק"ג

.Ë‡e‰L ,ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰Ê ˙Ó ÏÚ ¯˜ÁÏ e‡·e»«¬…«¿«∆««¿«»∆
˜ÏÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ BlL ‰Ó ˙‡ˆÓ ,‰BÓLe ‰‡Ó≈»¿»ƒ¿≈»»∆»≈«¬¿≈∆
‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰L ÈÙÏe .„Á‡∆»¿ƒ∆««¿«»»»»ƒ≈»
˜ÏÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ ‡e‰L ,‰n‰ Ú¯‚z ,ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿««»»∆»≈«¬¿≈∆
ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL :¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÔÓ ,„Á‡∆»ƒ∆¿««»≈«ƒ»≈¿∆¿«¿»ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11ÌÈLÏLe ÚL˙Â , «¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ
.ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,˜ÏÁ ˙BiM‰ ‰OÚz .˙BiL¿ƒ«¬∆«¿ƒ≈∆¿ƒ««¬»ƒ
,¯BL ÏfÓa BÊ ‰ÚLa ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«»≈«»¬ƒƒ¿»»¿««
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ
C¯c‰ ÏÚÂ .Â"Ï Á"È :ÌÓÈÒ .‰¯OÚ ÚLz ˙ÏÚnÓƒ«¬«¿«∆¿≈ƒ»»¿««∆∆
,‰ˆ¯zL ‰i‡¯ ˙Ú ÏÎa ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„z ‰f‰«∆≈«¿«»≈«»¬ƒƒ¿»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,¯wÚ‰ ‡È‰L ,BÊ ‰L ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»»∆ƒ»ƒ»«»»

חלקים.11) ל"ה - בעצם

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
השמש.1) ושל הירח של העגולה

.‡„ÈÓz Á¯i‰ da ˙··BqL ‰ÏebÚ‰2‰ËB ‡È‰ , »ƒ»∆∆∆»«»≈«»ƒƒ»
dÈˆÁ .„ÈÓz LÓM‰ da ˙··BqL ‰ÏebÚ‰ ÏÚÓ≈«»ƒ»∆∆∆»«∆∆»ƒ∆¿»

ÌB¯„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ,ÔBÙˆÏ ‰ËB3LÈ ˙Bc˜ ÈzLe . »¿»¿∆¿»»¿»¿≈¿À≈
BÊ „‚k BÊ da4.BÊa BÊ ˙BÏebÚ‰ ÈzL ˙BÚ‚Bt Ô‰aL , »¿∆∆∆»∆¿¿≈»ƒ»

Ï··BÒ ‡ˆÓ ,Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a Á¯i‰ ‰È‰iLk ,CÎÈÙ¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«»≈«¿««ƒ¿≈∆ƒ¿»≈
‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÂLa LÓM‰ „‚k LÓL ÏL ‰ÏebÚa«ƒ»∆∆∆¿∆∆«∆∆¿»∆¿ƒ≈≈
ÔBÙˆÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ ,˙Bc˜p‰ È˙MÓ ˙Á‡Ó Á¯i‰«»≈«≈««ƒ¿≈«¿Àƒ¿»¿«≈ƒ¿
Á¯i‰ ÏÈÁ˙È ‰pnnL ‰c˜p‰ .dÓB¯„Ï B‡ LÓM‰«∆∆ƒ¿»«¿À»∆ƒ∆»«¿ƒ«»≈«
‰c˜p‰Â ,L‡¯ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - LÓM‰ ÔBÙˆÏ ˙BËÏƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ«ƒ¿≈…¿«¿À»
‡È‰ - LÓM‰ ÌB¯„Ï ˙BËÏ Á¯i‰ ÏÈÁ˙È ‰pnnL∆ƒ∆»«¿ƒ«»≈«ƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ

·Ê ˙‡¯˜p‰5Ba ÔÈ‡L ,L‡¯‰ ‰ÊÏ LÈ ‰ÂL CÏ‰Óe . «ƒ¿≈»»«¬»»∆≈¿∆»…∆≈
˙BÏfna CÏB‰ ‡e‰Â .ÔBÚ¯‚ ‡ÏÂ ˙ÙÒBz ‡Ï…∆∆¿…≈»¿≈««»

˙Èp¯BÁ‡6‡e‰ ÔÎÂ ,ÈÏ„Ï ÌÈ‚cÓe ,ÌÈ‚„Ï ‰ÏhÓ : ¬«ƒƒ»∆¿»ƒƒ»ƒƒ¿ƒ¿≈
.„ÈÓz ··BÒ≈»ƒ

ה"א.2) פי"ד, למעלה עי' הגדול, הגלגל לעגולת הכוונה
(3.2 ציור *4.180)עי' של האסטרונומיה 5)במרחק

דרקון. הפגיעה, נקודות שתי את המחבר לקו קראה העתיקה
'פירוש  ועי' (הדרקון), וזנב (הדרקון) ראש המונחים: מכאן

מ"ג. פ"ג זרה, עבודה ממזרח 6)המשניות' כלומר
לירח  הדרוש שהזמן ומצאו, חשבו האסטרונומים למערב.
משעתים  בלמעלה הוא יצא, שממנה הראש לנקודת לשוב

בדיוק ÂÁÙ˙וחצי להגיע הירח לאמצע הדרוש הזמן מן
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מכאן  .(360* של סיבוב (לעשות יצא שממנה לנקודה
נסוג שהראש זמן,‡È¯ÂÁ˙הסיקו, פחות מספיק כך משום .

אליו. לשוב כדי

.·ÈÚˆÓ‡‰ L‡¯‰ CÏ‰Ó7‰LÏL :„Á‡ ÌBÈa «¬«»…»∆¿»ƒ¿∆»¿»
˙BiL ‰¯OÚ ˙Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ8‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ . ¬»ƒ¿««∆¿≈¿ƒƒ¿»«¬»«¬»»

ÌÈÚa¯‡Â Ú·LÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe „Á‡ :ÌÈÓÈ»ƒ∆»¿ƒ¬»ƒ¿∆«¿«¿»ƒ
,˙BÏÚÓ LÓÁ :ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .˙BiL¿ƒ¿ƒ¿»«¬»¿≈»»≈«¬
.˙BiL ÌÈÚa¯‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰Ú·Lƒ¿»»»¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÌÈzL :ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Ó Ê"È‰ :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»«¬»¿∆∆¿«ƒ
¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆∆
BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .È"Ê ·" :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»
,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ‰ÚL˙Â ‰‡Ó :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa«¬∆∆¬»ƒ≈»¿ƒ¿»¿ƒƒ«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe „Á‡Â¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .Ó"‡Ï Ë"Ò˜¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
.˙BiL ÚL˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ÌÈLe ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿«ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ
:‰¯e„Ò ‰LÏ BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .Ë"·Ï '‡ :ÌÓÈÒÂ¿ƒ»»¿ƒ¿»«¬»¿»»¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL¿∆∆¿≈«¬¿«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ
.·"Ó „"Ó Á"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzLe¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
,¯wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ ˙lÁ˙a L‡¯‰ ÚˆÓ‡Â¿∆¿«»…ƒ¿ƒ«≈¬ƒƒ∆»ƒ»
ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó :‰È‰»»≈»¿ƒ«¬¿ƒ¿»«¬ƒƒ
Ê" Ù"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»

.Á"Î

המהלכים 7) בין להבחין כדי ל"אמיתי", בניגוד "אמצעי"
קדימה מטלה המעלות את סופרים Ò„¯שבהם ÈÙÏ,המזלות

אחורנית שהוא הראש מהלך ÒÎ„¯ובין ‡Ï˘'ועי המזלות.
.3 בחשבון 8)ציור שיוצא כפי ,36 ,10' - דיוק ביתר

זו. בהלכה יום אלפים עשרת

.‚- ‰ˆ¯zL ˙Ú ÏÎa L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿»…¿»≈∆ƒ¿∆
ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL C¯„k ,˙Ú‰ B˙B‡Ï ÌÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿»»¿»≈¿∆∆∆ƒ∆¿«

LÓM‰9Á¯i‰ ÚˆÓ‡Â10LÏMÓ ÚˆÓ‡‰ Ú¯‚˙Â , «∆∆¿∆¿««»≈«¿ƒ¿«»∆¿«ƒ¿
L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒ«¬¿«ƒ¿»¿»…

Ú‰ B˙B‡a˙11·f‰ ÌB˜Ó ‰È‰È ÌÏBÚÏ Bc‚Îe .12. ¿»≈¿∆¿¿»ƒ¿∆¿«»»

ה"ב.9) פי"ב, ה"ד.10)עי' פי"ד, את ‚11ÌÈÚ¯Â)ע'
הראש  מקום חישוב את להתאים כדי מעלות, מש"ס האמצע
מטלה  במעלות שנקבע הירח, ומקום השמש מקום לחישוב
מטלה  הוא הראש שמהלך בזמן המזלות, סדר לפי קדימה
מספר  את מסמן הגירעון אחר שנשאר מה אחורנית.
וזהו  המזלות, סדר לפי מטלה התרחק שהראש המעלות

האמיתי. הראש הראש.12)מקום ממקום 180* במרחק

.„˙lÁ˙Ï L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿»…ƒ¿ƒ«
,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL BÓBiL ,˙aL ·¯Ú ÏÈÏ≈∆∆«»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»
˙lÁzÓ ÌÈ¯eÓb‰ ÌÈÓi‰ ÔÈÓe ,¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«
Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ,BÊ ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ¯wÚ‰ ÏÈÏ≈»ƒ»«¿ƒ«≈∆»ƒ≈«

.ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ,Ba L‡¯‰ ÌB˜Ó¿»…ƒ¿»¿∆¿ƒ

.‰C¯c‰ ÏÚ ˙‡f‰ ˙ÚÏ L‡¯‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿«»…¿≈«…««∆∆

ÏÚ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ÛÈÒBzL :‡e‰Â .zÚ„iL∆»«¿»»∆ƒ«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«
ÌÈBÓLe ÌÈzLe ‰‡Ó :L‡¯‰ ÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,¯wÚ‰»ƒ»≈≈¿∆¿«»…≈»¿«ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe Ú·LÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿∆«¿ƒ
‰Ê ÚˆÓ‡ Ú¯‚z .Ê"Ï Ë"Î ·"Ù˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿«∆¿«∆
Ú·LÂ ‰‡Ó :EÏ ¯‡MÈ ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈¿≈»¿∆«
ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ
.L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰ÊÂ .‚"ÎÏ Ê"Ú˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿∆¿»…
ÏfÓa - L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓ .˙BiM‰ Ï‡ ‰Ùz Ï‡Â¿«ƒ¿∆∆«¿ƒƒ¿»¿»…¿««
;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L ,‰Ïe˙a¿»∆«¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ Ú·La ,ÌÈ‚c ÏfÓa - Bc‚k ·f‰ ÌB˜Óe¿«»»¿∆¿¿««»ƒ¿∆«¿∆¿ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¬»ƒ

.ÂÏbÏb‰ ÈˆÁ ·f‰ ÔÈ·e L‡¯‰ ÔÈa ‰È‰È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆≈»…≈«»»¬ƒ««¿«
‰ÂLa13L‡¯‰ ÌB˜Ó Ba ‡ˆÓzL ÏfÓ Ïk ,CÎÈÙÏ . ¿»∆¿ƒ»»«»∆ƒ¿»¿»…

˙BÏÚn‰ ÔÈÓ BÓÎa ,epnÓ ÈÚÈ·L ÏfÓa ·f‰ ‰È‰È -ƒ¿∆«»»¿«»¿ƒƒƒ∆ƒ¿ƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ ¯OÚa L‡¯‰ ‰È‰È Ì‡ .‰ÂLa ÌÈ˜ÏÁ‰Â¿«¬»ƒ¿»∆ƒƒ¿∆»…¿∆∆«¬
ÈÚÈ·L ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚa ·f‰ ‰È‰È ,ÈBÏt ÏfÓa¿«»¿ƒƒ¿∆«»»¿∆∆«¬ƒ«»¿ƒƒ

.epnÓƒ∆

(13.180* = מזלות ששה כלומר,

.Ê‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡ÓeÌB˜Óe ·f‰ ÌB˜Óe L ≈««∆≈«¿»…¿«»»¿
Á¯i‰ ˙‡ˆÓ Ì‡ :ÔzLÏLa ÔBa˙‰ ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ»»»«»≈«
„Á‡ ˜ÏÁa ˙Á‡ ‰ÏÚÓa ·f‰ ÌÚ B‡ L‡¯‰ ÌÚ14 ƒ»…ƒ«»»¿«¬»««¿≈∆∆»

‡ÏÂ LÓM‰ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB Á¯i‰ ÔÈ‡L Ú„z -≈«∆≈«»≈«∆…ƒ¿«∆∆¿…
,L‡¯‰ ÌB˜Ó ÈÙÏ Á¯i‰ ÌB˜Ó ˙È‡¯ Ì‡Â ;dÓB¯„Ïƒ¿»¿ƒ»ƒ»¿«»≈«ƒ¿≈¿»…
ÔBÙˆÏ ‰ËB Á¯i‰L Ú„z - ·f‰ „‚k CÏB‰ ‡e‰Â¿≈¿∆∆«»»≈«∆«»≈«∆ƒ¿
‡e‰ È¯‰Â ,·f‰ ÌB˜Ó ÈÙÏ Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡Â ;LÓM‰«∆∆¿ƒ»»«»≈«ƒ¿≈¿«»»«¬≈
ÌB¯„Ï ‰ËB Á¯i‰L Ú„z - L‡¯‰ „‚k CÏB‰≈¿∆∆»…≈«∆«»≈«∆ƒ¿

LÓM‰15. «∆∆

זו 14) פוגעות השמש ועגולת הירח שעגולת במקום כלומר,
15.2)בזו. ציור וראה ה"א, השווה

.Á- dÓB¯„Ï B‡ LÓM‰ ÔBÙˆÏ Á¯i‰ ‰ËBpL ‰iËp‰«¿ƒ»∆∆«»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿»
Á¯i‰ ·Á¯ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰16- ÔBÙˆÏ ‰ËB ‰È‰ Ì‡ . ƒ«ƒ¿≈…««»≈«ƒ»»∆¿»

·Á¯ ‡¯˜ - ÌB¯„Ï ‰ËB ‰È‰ Ì‡Â ,ÈBÙˆ ·Á¯ ‡¯˜ƒ¿»…«¿ƒ¿ƒ»»∆¿»ƒ¿»…«
‡Ï - ˙Bc˜p‰ È˙MÓ ˙Á‡a Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈÓB¯c¿ƒ¿ƒ»»«»≈«¿««ƒ¿≈«¿À…

.e¯‡aL BÓk ,·Á¯ BÏ ‰È‰Èƒ¿∆…«¿∆≈«¿

מזרחֿמערב 16) למהלך בניגוד קטן שיעור שהוא משום
.360* של לסיבוב שמגיע אורך, שנקרא

.Ë,˙BÏÚÓ LÓÁ ÏÚ ¯˙È Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È ‡Ï ÌÏBÚÏ¿»…ƒ¿∆…««»≈«»≈«»≈«¬
ÌB¯„a ÔÈa ÔBÙˆa ÔÈa17ÏÈÁ˙È :Bk¯„ ‡e‰ Ck ‡l‡ . ≈¿»≈¿»∆»»«¿«¿ƒ

,ÛÒBÂ CÏB‰ ˜Á¯n‰Â ,ËÚÓ ËÚÓ ˜Á¯˙ÈÂ L‡¯‰ ÔÓƒ»…¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«∆¿»≈¿»
˙BÏÚÓ LÓÁÏ ÚÈbiL „Ú18ËÚÓ ·¯˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ , «∆«ƒ«¿»≈«¬¿«¬…¿ƒ¿»≈¿«

¯ÊÁÈÂ ,B·ÊÏ ÚÈbiLk ·Á¯ BÏ ‰È‰È ‡lL „Ú ,ËÚÓ¿««∆…ƒ¿∆…«¿∆«ƒ«ƒ¿»¿«¬…
LÓÁÏ ÚÈbiL „Ú ,ÛÒB ˜Á¯n‰Â ,ËÚÓ ËÚÓ ˜Á¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«∆¿»»«∆«ƒ«¿»≈

˙BÏÚÓ19·Á¯ BÏ ‰È‰È ‡lL „Ú ,·¯˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,20. «¬¿«¬…¿ƒ¿»≈«∆…ƒ¿∆…«
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נחשב17) כיום תצפיות. ע"י נקבע '9השיעור - השיעור
הראש.18)*5. מן 90* במרחק הירח כאשר 19)כאשר

הזנב. מן 90* במרחק לראש.20)הירח ישוב כאשר

.È˙Ú ÏÎa ‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ·Á¯ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«…««»≈««»¿»≈
ÌB˜Ó ‡ÈˆBz - ÈÓB¯„ B‡ ‡e‰ ÈBÙˆ Ì‡Â ,‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿
Ú¯‚˙Â ,˙Ú‰ d˙B‡Ï ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe L‡¯‰»…¿«»≈«»¬ƒƒ¿»»≈¿ƒ¿«
‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜nÓ L‡¯‰ ÌB˜Ó¿»…ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ¿«ƒ¿»

·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰21·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‰È‰È Ì‡Â . «ƒ¿»«¿»…«¿ƒƒ¿∆«¿»…«
Á¯i‰ ·Á¯L Ú„z - ÌÈBÓLe ‰‡Ó „Ú ˙Á‡ ‰ÏÚnÓƒ«¬»«««≈»¿ƒ≈«∆…««»≈«

ÈBÙˆ22ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»««¿»≈«≈»¿ƒ
ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯L Ú„z -23‰‡Ó ‰È‰ Ì‡Â ; ≈«∆…««»≈«¿ƒ¿ƒ»»≈»

MLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡ ‰ÂLa ÌÈBÓLeÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈ ¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒƒ¿»∆≈
ÏÏk ·Á¯ Á¯iÏ24·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ˙Ó ‰‡¯˙Â ¯ÊÁ˙Â . «»≈«…«¿»¿«¬…¿ƒ¿∆¿««¿»…«

,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ B˙iË ¯eÚL ‡e‰Â ,‡È‰ ‰nk«»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿»
BÓk ,ÈBÙv‰ B‡ ÈÓB¯c‰ Á¯i‰ ·Á¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»…««»≈««¿ƒ«¿ƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

נקרא 21) זה מרחק הראש. ממקום הירח מרחק הוא הנשאר
הרוחב. שיעור תלוי בו כי הרוחב", בין 22)"מסלול

לזנב. ה"א.23)הראש ועי' לראש, הזנב זוהי 24)בין כי
הראש. נקודת או הזנב נקודת

.‡ÈÏeÏÒÓ ‰È‰È Ì‡ ?·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿««¿»…«ƒƒ¿∆«¿
ÌÈMÓÁÂ ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ¯OÚ ·Á¯‰»…«∆∆«¬ƒ¿∆¿»¿«ƒ«¬ƒƒ
,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ ‰f‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿«∆∆¿ƒ«¬
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ
˙BÏÚÓ ÈzL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏL ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿¿ƒƒ¿∆¿»¿≈«¬
‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿«¿»ƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó¿»»«¬¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ ÏeÏÒn‰««¿¬ƒƒ«¬ƒ¿∆»»»«¬
‰È‰z ,ÌÈML ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿ƒƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó»»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
ÌÈLe ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·L ÏeÏÒn‰««¿ƒ¿ƒƒ¿∆»»«¿««¬¿«ƒ
‰È‰z ,ÌÈBÓL ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿¿ƒƒ¿∆
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó¿»«¿««¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚLz ÏeÏÒn‰ ‰È‰È25. ƒ¿∆««¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»»≈«¬

ומתאימים 25) תצפיות, על מבוססים האלה החישובים כל
היום. של לחישובים

.·ÈÈe‡¯‰ Áwz - ˙B¯OÚ‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒƒ»¬»ƒ«»»
˙ÈOÚL BÓk ,˙Bn‰ ÈzL ÔÈaL ¯˙i‰ ÈÙÏ Ì‰Ï»∆¿ƒ«∆∆∆≈¿≈«»¿∆»ƒ»

LÓM‰ ÏeÏÒÓa26Á¯i‰ ÏeÏÒÓ·e27È¯‰ ?„ˆÈk . ¿«¿«∆∆¿«¿«»≈«≈«¬≈
¯·Îe ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ LÏL ·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‰È‰L∆»»«¿»…«»«¬ƒƒ«¬¿»
B˙Ó ‰˙È‰ - ÌÈMÓÁ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡L ,zÚ„È»«¿»∆ƒ»»««¿¬ƒƒ»¿»¿»
ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ˙BÏÚÓ LÏL»«¬«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ»»««¿
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰˙È‰ - ÌÈMLƒƒ»¿»¿»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ

ÏL - ˙Bn‰ ÈzL ÔÈa ¯˙i‰ ‡ˆÓ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈL ƒ¿»«∆∆≈¿≈«»¿ƒ¬»ƒ
ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡ˆÓÂ ,‰ÏÚÓ ÏÎÏ ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿

ÌÈMÓÁÂ LÏL ‡e‰L ,‰Ê ÏeÏÒÓ28,˙BÏÚÓ LÏL : «¿∆∆»«¬ƒƒ»«¬
ÏÎa ‰OÚz BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«∆∆«¬∆¿»

.ÔÈÓe ÔÈÓƒ¿»ƒ¿»

ה"ז.26) פי"ג, ה"ז.27)עי' פט"ו, צריך 28)עי'
" מלת כאן וכת"י Â˙Óלהוסיף א, תימן בכת"י הוא וכן ,"

תֿב.

.‚È„Ú ·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ÏL B˙Ó Ú„zL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¿»∆«¿»…««
˙BÈÓ Ïk ÏL ˙BÓ Ú„z ,EeÚ„B‰L BÓk ,ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿∆«¿≈«»∆»ƒ¿¿
„Ú ÌÈÚLz ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ;ÏeÏÒn‰««¿∆ƒƒ¿∆««¿»≈«ƒ¿ƒ«
,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ÏeÏÒn‰ Ú¯‚z - ÌÈBÓLe ‰‡Ó≈»¿ƒƒ¿«««¿ƒ≈»¿ƒ

‰n‰ Ba Ú„z ¯‡Lp‰Â29. ¿«ƒ¿»≈««»»

מרוחק 29) שהירח כלומר ,100* למשל הרוחב מסלול אם
רוחב  .180* - 100* = 30* הזנב מן או 100* הראש מן
80* במרחק הירח כרוחב הוא הזנב מן 80* במרחק הירח

הראש. מן

.„È‡e‰Â .‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a Á¯i‰ ·Á¯ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆…««»≈«ƒ¿ƒ«≈∆¿
ÔÎÂ .ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ È¯‰L ,ÈÓB¯c¿ƒ∆¬≈««¿»≈«≈»¿ƒ¿≈

ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡30ÌÈ˙‡Ó „Ú ƒ»»««¿»≈ƒ≈»¿ƒ«»«ƒ
ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ Ú¯‚z - ÌÈÚ·LÂ31¯‡Lp‰Â , ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ∆≈»¿ƒ¿«ƒ¿»

.‰n‰ Ba Ú„z≈««»»

אין 30) וכן כאן. ולא הפרק, בסוף מקומו הזה המשפט כל
תימן. רוחב.31)בכת"י לו אין בק"פ כי

.ÂË„Ú ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»««¿≈«»«ƒ¿ƒ¿ƒ«
˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒ¿≈

ÌÈMLÂ32.‰n‰ Ba Ú„z ¯‡Lp‰Â , ¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈««»»

כמו 32) ק"פ, ממנו גורעים ואין מש"ס, אותו גורעים
וכל  מעלות, מתשעים יותר ישאר אז כי הקודמת, בהלכה

תשעים. עד מעלות מספר על מבוסס החשבון

.ÊË- ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»««¿≈»«¬ƒƒ
¯·Îe ;ÌÈLÏL ¯‡L ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÈzL - ÌÈLÏL ˙nL zÚ„È»«¿»∆¿«¿ƒ¿≈«¬¿ƒ¬»ƒ
ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÈzL :ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙Ó ‰È‰z CÎÂ¿»ƒ¿∆¿«≈»«¬ƒƒ¿≈«¬¿ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

.ÊÈ‰‡Ó epnÓ Ú¯‚z - ÌÈ˙‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰¬≈∆»»««¿»«ƒƒ¿«ƒ∆≈»
ÌÈ¯OÚ ˙nL zÚ„È ¯·Îe ;ÌÈ¯OÚ ¯‡MÈ ,ÌÈBÓLe¿ƒƒ»≈∆¿ƒ¿»»«¿»∆¿«∆¿ƒ
Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ƒ«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈ƒ
‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‰È‰z ,ÌÈ˙‡Ó ˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿«»«ƒƒ¿∆«¬»««¿»

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ

.ÁÈL ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰B˙B‡ Ú¯‚z - ˙B‡Ó LÏ ¬≈∆»»««¿¿≈ƒ¿«
zÚ„È ¯·Îe ;ÌÈML ¯‡L ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒƒ¿»»«¿»
CÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ - ÌÈML ˙nL∆¿«ƒƒ«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ :˙B‡Ó LÏL ˙Ó ‡È‰ƒ¿«¿≈«¿««¬¿∆¿ƒ

.˙BÈn‰ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿»
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ycegdקעח yeciw zekld - mipnf xtq - elqk a"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ËÈBÊÈ‡·e ‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ·Á¯ Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰¬≈∆»ƒ≈«…««»≈««»¿≈
·¯Ú ÏÈÏ ˙lÁ˙a ,ÈÓB¯c Ì‡Â ÈBÙˆ Ì‡ ,‡e‰ Áe¯«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈∆∆
ÌB˜nL ,zÚ„È ¯·Îe ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»¿»»«¿»∆¿
˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLa ‰Ê ÏÈÏa ‰È‰ ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒ»»¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈«¬
Á"È :BÓÈÒ - ¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ¿ƒ»¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»
ÌÈ¯OÚÂ Ú·La ˙Ú‰ d˙B‡a ‰È‰ L‡¯‰ ÌB˜Óe ,Â"Ï¿»…»»¿»»≈¿∆«¿∆¿ƒ
:BÓÈÒ - ‰Ïe˙a ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¬»ƒƒ««¿»ƒ»
EÏ ‡ˆÈ ,Á¯i‰ ÌB˜nÓ L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú¯‚z ,Ï"ÊÎƒ¿«¿»…ƒ¿«»≈«≈≈¿
‰ML ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ˙Á‡ ÌÈ˙‡Ó :·Á¯‰ ÏeÏÒÓ«¿»…«»«ƒ««¿ƒ«¬ƒ»
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,'Â ‡"Ï¯ :BÓÈÒ - ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«

ÏeÏÒn‰ ÏÎa ÌÈ˜ÏÁ‰33ÏeÏÒÓ ÏL ‰n‰ ˙‡ˆÓÂ , «¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿≈«»»∆«¿
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL :‰Ê ˜¯Ùa e¯‡aL ÌÈÎ¯ca ‰Ê∆«¿»ƒ∆≈«¿¿∆∆∆»«¬¿»
.‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a Á¯i‰ ·Á¯ e‰ÊÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆…««»≈«ƒ¿ƒ«≈∆
.ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ È¯‰L ,ÈÓB¯c ‡e‰Â¿¿ƒ∆¬≈««¿»≈«≈»¿ƒ

ה"ח.33) פט"ו, עי'

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הארוכה 1) בא פעמים הירח. מעגל הירח, ראיית ידיעת

בקצרה. ופעמים

.‡ÌÈ„È˙Ú eÈ‰iL È„k - eÓc˜‰L ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿¬ƒƒ
- ˙‡Ê ˙Ú„Ï ‰ˆ¯zLÎe .‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈÎeÓe»ƒƒƒ«»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆»««…
ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â ·LÁ˙Â ÏÈÁ˙z2 «¿ƒ¿«¿…¿ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ

ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe3L‡¯‰ ÌB˜Óe4,‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ ¿«»≈«»¬ƒƒ¿»…ƒ¿«»¿ƒ»
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜nÓ ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â5, ¿ƒ¿«¿«∆∆»¬ƒƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯‡Lp‰Â.ÔBL‡¯ C ¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆ƒ

פי"ג.2) פט"ו.3)עי' ה"ג.4)עי' פט"ז, כדי 5)עי'
הקיבוץ). (מזמן השמש מן הירח מרחק את לדעת

.·Ú„z - Á¯i‰ ÌB˜Óe L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈«¿»…¿«»≈«≈«
ÌB˜Ó6B‡ ÈBÙˆ ·Á¯ ‡e‰ Ì‡Â ,‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ¿«»≈««»¿ƒ…«¿ƒ
ÈÓB¯„7‰f‰ C¯‡a ¯‰f‰Â .ÔBL‡¯ ·Á¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»…«ƒ¿ƒ»≈»…∆«∆

.EÏ ÌÈÎeÓ Ì‰ÈL eÈ‰ÈÂ ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯·e ÔBL‡ƒ̄»…«»ƒ¿ƒ¿¿≈∆»ƒ¿

תֿב.¯ÁÂ·צ"ל6) ובכת"י א' תימן בכת"י הוא וכן הירח,
(7- דרומי ;180* מן פחות הוא הרוחב מסלול אם - צפוני

ה"י. פט"ז, ועי' ,180* מן יותר

.‚‰f‰ ·Á¯·e ÔBL‡¯‰ ‰f‰ C¯‡a ÔBa˙‰Â¿ƒ¿≈»…∆«∆»ƒ»…««∆
ÔBL‡¯‰8˙BÁt B‡ ‰ÂLa ˙BÏÚÓ ÚLz EÏ ‡ˆÈ Ì‡ : »ƒƒ≈≈¿≈««¬¿»∆»

Á¯i‰ ‰‡¯iL ÌÏBÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,È‡cÂa Ú„z -≈«¿««∆ƒ∆¿»¿»∆≈»∆«»≈«
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰ÏÈl‰ B˙B‡a9CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¿««¿»¿»∆∆ƒ¿»≈¿≈«»»ƒ

ÏÚ ¯˙È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â ;¯Á‡ ÔBaLÁ∆¿«≈¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ»≈«
‰‡¯È Á¯i‰L ,È‡cÂa Ú„z - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁ¬≈∆¿≈«¬≈«¿««∆«»≈«≈»∆

¯Á‡ ÔBaLÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa10; ¿»∆∆ƒ¿»≈¿≈«»»ƒ¿∆¿«≈
ÌÈÚa¯‡Â ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â11˙BÏÚÓ ¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ≈«¿«¿»ƒ«¬

˙BBaLÁa ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï C¯Ëˆz - ‰¯OÚ LÓÁ „ÚÂ¿«¬≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬…¿∆¿
.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ Ú„zL „Ú ,‰i‡¯‰»¿ƒ»«∆≈«ƒ≈»∆…≈»∆

(עברו 8) למחוק יש הראשון", הזה "וברוחב המילים את

אינן  וכן הקודמת), ההלכה מסוף בטעות כנראה לכאן
תֿב. ובכת"י א' תימן אל 9)בכת"י הירח קרבת מפני

נראה  אינו הקטן הירח חרמש של הקלוש אורו השמש.
השמש. קרני של החזק אורן שהוא 10)בגלל משום

הנסיון. על מבוססים והמקסימום המינימום גבולות מיותר.
ובכת"י 11) ,1524 ויניציאה בדפוס גם וכן מט', - צ"ל

"מתשע". מפורש: כתוב תימן,

.„Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«»≈«
ÌÈÓB‡z ÏfÓ ÛBÒ „Ú È„b ÏfÓ ˙lÁzÓ ÈzÓ‡‰12; »¬ƒƒƒ¿ƒ«««¿ƒ«««¿ƒ

„Ú ÔË¯Ò ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿«»≈«ƒ¿ƒ««««¿»«
˙L˜ ÏfÓ ÛBÒ13˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBL‡¯‰ C¯‡ ‰È‰ÈÂ , ««∆∆¿ƒ¿∆…∆»ƒ∆∆«¬

B˙B‡a ÏÏk ‰‡¯ Á¯i‰ ÔÈ‡L ,Ú„z - ˙BÁt B‡»≈«∆≈«»≈«ƒ¿∆¿»¿
‰È‰ Ì‡Â ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰ÏÈl‰14¯˙È ÔBL‡¯‰ ««¿»¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»»ƒ»≈

Ïe·b ÏÎa ‰‡¯È È‡cÂ - ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ÏÚ««¿«¿∆¿ƒ«¬««≈»∆¿»¿
˙BÏÚÓ ¯OÚÓ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â ;Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ≈∆∆«¬
¯˜ÁÏÂ L¯„Ï C¯Ëˆz - Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ „ÚÂ¿«∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬…

.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ ‰i‡¯‰ ˙BBaLÁa¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆…≈»∆

בעונת 12) ,90* עד מֿ*270 העולים, במזלות כלומר,
ציור  ועי' יותר. קטן באורך הירח יראה אז והאביב. החורף

בעונת 13)3. ,270* עד מ*90 היורדים, במזלות כלומר,
לראות  שיוכלו כדי יותר, גדול אורך דרוש אז והסתיו. הקיץ
השונות, בעונות הראייה בגבולות ההבדל החדש. הירח את
הרביעי  ברבע האופק. מן האקליפטיקה בגובה תלוי
מן  האקליפטיקה גובה ובאביב, בחורף כלומר והראשון,
השני  ברבע האופק; מן המשוה קו מגובה גדול האופק
קטן  האקליפטיקה גובה ובסתיו, בקיץ דהיינו והשלישי,
יותר, גדול האקליפטיקה שגובה במדה המשוה. קו מגובה
שגם  החדש, הירח את לראות כדי יותר קטן אורך מספיק
מפריעים  האופק ערפילי ואין בשמים, יותר גבוה הוא

תימן ‰‡Í¯Âצ"ל14)מלראותו. בכת"י הוא וכן הראשון,
ותֿב. תֿא

.‰?‰i‡¯‰ ˙BBaLÁ Ô‰ eÏÈ‡Â15‰‡¯e ÔBa˙‰ ¿≈≈∆¿»¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
‡e‰ ÏfÓ ‰ÊÈ‡a Á¯i‰16Ú¯‚z ,‰ÏË ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ : «»≈«¿≈∆«»ƒƒ¿∆¿««»∆ƒ¿«

Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÔÓƒ»…∆»ƒƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ
Ì‡Â .˙Á‡ ‰ÏÚÓ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,¯BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««ƒ¿«ƒ»…∆«¬»««¿ƒ

ÌÈÓB‡z ÏfÓa ‰È‰È‰BÓL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z , ƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»
ÔÓ Ú¯‚z ,ÔË¯Ò ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»ƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL C¯‡‰»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,‰È¯‡«¿≈ƒ¿«ƒ»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ‰Ú·L C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¿»ƒ¿«ƒ»…∆ƒ¿»¿ƒ
C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒƒ¿«ƒ»…∆
,·¯˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚zƒ¿«ƒ»…∆«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ML C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,˙L˜ ÏfÓa¿««∆∆ƒ¿«ƒ»…∆ƒ»¿ƒ¬»ƒ
‰Úa¯‡ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆«¿»»
ÔÓ Ú¯‚z ,ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL C¯‡‰»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,ÌÈ‚c»ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ
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ÌÈ˜ÏÁ‰ el‡ epnÓ Ú¯‚zL ¯Á‡ C¯‡‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ»…∆««∆ƒ¿«ƒ∆≈«¬»ƒ
ÈL C¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -17. «ƒ¿»…∆≈ƒ

בטריגונומטריה.15) מקום 16)יסודם באיזה יודעים אם
למעלה  עי' הוא, מזל באיזה יודעים - המעלות מספר - הוא

ה"חֿט. הירח 17)פי"א, את העין רואה כלל בדרך
במקום הוא‡Á¯בשמים מאשר לאופק, יותר קרוב ,˙Ó‡·.

היוצא  מדומה, ישר קו קובע במזלות, האמיתי המקום את
גלגל  עד ומגיע הירח מרכז את והעובר הארץ ממרכז
הקו  הוא במזלות, הירח מקום את לנו המראה הקו, המזלות.
הירח  מרכז דרך והעובר הוא, במקומו המסתכל מעין היוצא
המקום  לבין האמיתי המקום בין ההפרש המזלות. גלגל אל

נקרא לעין, ‰Ó¯‡‰הנראה ÈÂÈ˘ האורך ה"ו). להלן (עי'
שבו  הירח, מקום לבין השמש מקום בין המרחק הוא השני

.5¯‡‰הוא ציור עי' המדומה). (האורך לעין

.ÂÁ¯i‰ ÌB˜nL ÈÙÏ ?el‡ ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚ¯B‚ ‰nÏÂ¿»»¿ƒ¬»ƒ≈¿ƒ∆¿«»≈«
LÈ ÈepL ‡l‡ ,Ba ‰‡¯iL ÌB˜n‰ BÈ‡ ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ≈«»∆≈»∆∆»ƒ≈
.‰‡¯n‰ ÈepL ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,·Á¯·e C¯‡a Ì‰ÈÈa≈≈∆¿…∆¿…«¿«ƒ¿»ƒ««¿∆

‰i‡¯‰ ˙ÚLa C¯‡‰ ‰‡¯Ó ÈepLÂ18ÔÈÚ¯Bb ÌÏBÚÏ , ¿ƒ«¿≈»…∆ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿ƒ
.e¯Ó‡L BÓk ,C¯‡‰ ÔÓ B˙B‡ƒ»…∆¿∆»«¿

לאופק 18) יותר קרוב נראה והוא במערב, הירח אז כי
המדומה  המרחק באמת. הוא מאשר השמש שקיעת ולמקום
המרחק  מן יותר איפוא קטן השני) (האורך לשמש הירח בין

כך משום הראשון). (האורך שינוי ‚ÌÈÚ¯Âהאמיתי את
הראשון. האורך מן המראה

.ÊÁ¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡ :·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL Ï·‡¬»ƒ«¿≈»…«ƒ»»…««»≈«
ÔÓ ·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚ¯Bb - ÈBÙ¿̂ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…«ƒ
- ÈÓB¯c‰ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰»…«»ƒ¿ƒ»»…««»≈««¿ƒ

ÔÈÙÈÒBÓ19·Á¯‰ ÏÚ ·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ‰ ƒƒ«¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…««»…«
¯Á‡ ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÔBL‡¯‰»ƒ«∆ƒ¿∆»…«»ƒ««
- ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì˙B‡ epnÓ ÔÈÚ¯Bb B‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL∆ƒƒ»»¿ƒƒ∆»«¬»ƒ

‰ ‡e‰ÈL ·Á¯ ‡¯˜p20. «ƒ¿»…«≈ƒ

משום 19) באמת. הוא מאשר לדרום יותר נוטה נראה הירח
צפוני הרוחב כאשר מראה ‚ÌÈÚ¯Âכך שינוי של החלקים את

שהוא כפי הירח, רוחב את לדעת כדי לעין.¯‡‰הרוחב,
דרומי, הרוחב כאשר סיבה, החלקים ÌÈÙÈÒÂÓמאותה את

הרוחב. מראה שינוי המדומה.20)של הרוחב הוא

.Á?Ô˙B‡ ÔÈÚ¯Bb B‡ ÔÈÙÈÒBnL ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì‰ ‰nÎÂ¿«»≈«¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÚLz - ‰ÏË ÏfÓa Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«»≈«¿««»∆ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ - ¯BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¬»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
ÔË¯Ò ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ML - ÌÈÓB‡z¿ƒƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
- ‰È¯‡ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·L -ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿≈
- ‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿»
ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒ
- ·¯˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML -ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
- ˙L˜ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁ¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««∆∆
- È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ

- ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
- ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ÌÈL¿≈»»¬»ƒ

.Ë·Á¯‰ ÔÓ Ô˙B‡ Ú¯‚z ,el‡ ÌÈ˜ÏÁ Ú„zL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¬»ƒ≈ƒ¿«»ƒ»…«
EeÚ„B‰L BÓk ÂÈÏÚ Ô˙B‡ ÛÈÒBz B‡ ÔBL‡¯‰21, »ƒƒ»»»¿∆«¿

B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ zÚ„È ¯·Îe ,ÈM‰ ·Á¯‰ EÏ ‡ˆÈÂ¿≈≈¿»…««≈ƒ¿»»«¿»ƒ¿ƒ
ÈÓB¯„22‰Ê ‰OÚ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„˙Â , ¿ƒ¿≈««»«¬¿«»¬»ƒ«¬»∆

.„È˙Ú ‰È‰ÈÂ EÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÎ˙Â ,ÈM‰ ·Á¯‰»…««≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿∆»ƒ

ה"ז.21) ה"ב.22)למעלה הזה ובפרק ה"י. פט"ז, עי'

.È‰f‰ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áw˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ«ƒ»…««≈ƒ«∆
BÏbÚÓa ËÚÓ ÊBÏ Á¯i‰L ÈtÓ ,B˙ˆ˜Ó23‰nÎÂ . ƒ¿»ƒ¿≈∆«»≈«»¿«¿«¿»¿«»

Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?epnÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰ ‡e‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ∆ƒƒ¿∆¿«»≈«
B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««»∆«∆¿ƒ«¬ƒ∆
- epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«∆¿ƒ«¬ƒ∆
Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿∆«»≈«
,¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ‰ÏË ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒƒ««»∆«∆∆«¬ƒ««
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡≈∆¿ƒƒ««…¿«ƒ«∆∆«¬ƒ««
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - ·¯˜Ú«¿»ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆
,epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆∆«¬ƒ«««∆¿ƒƒ∆

Ó ÌÈ¯OÚ „Ú ·¯˜Ú ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ B‡- epn ≈∆∆«¬ƒ«««¿»«∆¿ƒƒ∆
Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«
ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ«¬ƒ«««≈∆¿ƒ
ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒ „Ú ·¯˜Ú ÏfnÓƒ«««¿»«ƒ«ƒ»…««≈ƒ
„Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«ƒ¿ƒ«««¿ƒ«
¯OÚ „Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ∆∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««∆∆«∆∆
Ì‡Â .B˙e˙L ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ˙BÏÚÓ«¬ƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿¿ƒ
ÌÈ¯OÚ „ÚÂ ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ ‰È‰Èƒ¿∆≈∆∆«¬ƒ««¿ƒ¿«∆¿ƒ
- epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ˙L˜ ÏfnÓ ¯OÚÓ B‡ ,epnÓƒ∆≈∆∆ƒ««∆∆«∆¿ƒƒ∆
ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈˆÁ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¬ƒ¿¿ƒƒ¿∆¿
ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ „Ú ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆¿ƒƒ««¿ƒ«»≈¿∆¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ „Ú ˙L˜ ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,epnÓƒ∆≈∆¿ƒƒ««∆∆«»≈¿∆¿ƒ
Ì‡Â .B˙e˙L ÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ
„Ú ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Èƒ¿∆¿«»≈«≈»≈¿∆¿ƒƒ««¿ƒ«
ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ B‡ ,ÔË¯Ò ÏfnÓ ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬ƒ«««¿»≈»≈¿∆¿ƒƒ««
,ÌeÏk Áwz ‡Ï - È„b ÏfnÓ ˙BÏÚÓ LÓÁ „Ú ˙L∆̃∆«»≈«¬ƒ««¿ƒ…ƒ«¿
LÓÁÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÏbÚÓ ˙ÊÈÏ Ô‡k ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈»¿ƒ««¿»¿ƒƒ¿∆«»≈«≈»≈
È„b ÏfnÓ LÓÁÓ B‡ ,epnÓ ¯OÚ „Ú ÔË¯Ò ÏfnÓƒ«««¿»«∆∆ƒ∆≈»≈ƒ««¿ƒ
.B˙e˙L ÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ¯OÚ „Ú«∆∆ƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒ«¿
„Ú ÔË¯Ò ÏfnÓ ¯OÚÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿«»≈«≈∆∆ƒ«««¿»«
epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú È„b ÏfnÓ ¯OÚÓ B‡ ,epnÓ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒƒ∆≈∆∆ƒ««¿ƒ«∆¿ƒƒ∆
ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈˆÁ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz -ƒ«ƒ»…««≈ƒ¬ƒ¿¿ƒƒ¿∆¿
ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ÔË¯Ò ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆¿ƒƒ«««¿»«≈∆¿ƒ
.B˙e˙L ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒ „Ú È„b ÏfnÓƒ««¿ƒ«ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿
˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ‰È¯‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«»≈«ƒ¿ƒ««««¿≈«∆∆«¬
- epnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ÈÏc ÏfÓ ˙lÁzÓ B‡ ,epnÓƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«∆∆«¬ƒ∆
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Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ ÈM‰ ·Á¯‰ epnÓ Áwzƒ«ƒ∆»…««≈ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«
B‡ ,epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ‰È¯‡ ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ≈∆∆«¬ƒ«««¿≈«∆¿ƒƒ∆
·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ÈÏc ÏfnÓ ¯OÚÓ≈∆∆ƒ««¿ƒ«∆¿ƒƒ∆ƒ«ƒ»…«
ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«≈∆¿ƒƒ««
ÈÏc ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,‰Ïe˙a ÏfnÓ ¯OÚ „Ú ‰È¯‡«¿≈«∆∆ƒ««¿»≈∆¿ƒƒ««¿ƒ

fnÓ ¯OÚ „ÚÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - ÌÈ‚c Ï «∆∆ƒ««»ƒƒ«ƒ»…««≈ƒ
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«≈∆∆«¬ƒ««
„Ú ÌÈ‚c ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ‰Ïe˙a¿»«≈∆∆«¬ƒ««»ƒ«
˙‡ÊÂ .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿…
˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ»…««≈ƒƒ«ƒ¿≈

Á¯i‰ ÏbÚÓ24. «¿««»≈«

טו).23) ב, (משלי במעגלותם" "ונלוזים מלשון
הירח,24) במהלך ההפרעות בגלל בא השני הרוחב תיקון

הכ"ג. להלן במעגלותיו", יש גדולות עקלקלות "שהירח

.‡È‰‡¯˙Â ,Á¯i‰ ·Á¯a ÔBa˙˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ¿≈¿…««»≈«¿ƒ¿∆
Ú¯‚z - ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ :ÈÓB¯„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«
·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈM‰ C¯‡‰ ÔÓ ‰f‰ Á¯i‰ ÏbÚÓ«¿««»≈««∆ƒ»…∆«≈ƒ¿ƒ»»…«

ÛÈÒBz - ÈÓB¯c Á¯i‰25.ÈM‰ C¯‡‰ ÏÚ ‰f‰ ÏbÚn‰ «»≈«¿ƒƒ««¿»«∆«»…∆«≈ƒ
˙lÁzÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«»≈«ƒ¿ƒ«

ÌÈÓB‡z ÏfÓ ÛBÒ „Ú È„b ÏfÓ26Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ««¿ƒ«««¿ƒ¬»ƒ»»«»≈«
¯·c‰ ‰È‰È - ˙L˜ ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÔË¯Ò ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««««¿»«««∆∆ƒ¿∆«»»

CÙ‰27ÛÈÒBz - ÈBÙˆ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È Ì‡L : ≈∆∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ
ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÏbÚn‰««¿»«»…∆«≈ƒ¿ƒ»»…««»≈«¿ƒ
C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈM‰ C¯‡‰ ÔÓ ÏbÚn‰ Ú¯‚z -ƒ¿«««¿»ƒ»…∆«≈ƒ«∆ƒ¿∆»…∆
‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÈM‰«≈ƒ««∆ƒ»»ƒ¿«ƒ∆
ÌL ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú„Â .ÈLÈÏM‰ C¯‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»…∆«¿ƒƒ¿«∆ƒ…ƒ¿∆»
·Á¯‰ ÔÓ ˙Á˜Ï ÔBaLÁ‰ Ô˙ ‡ÏÂ ,ÏbÚÓ ˙ÊÈÏ¿ƒ««¿»¿…»««∆¿»««ƒ»…«
C¯‡‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÈM‰ C¯‡‰ ‰È‰È - ÌeÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ¿∆»…∆«≈ƒ«¿»…∆

ÈLÈÏM‰28.¯˙È ‡Ï·e ˙BÁt ‡Ïa «¿ƒƒ¿…»¿…»≈

שהוא 25) לצפוני ביחס שלילי, הוא הדרומי הרוחב כי
סימן  עם הם הצפוני, שברוחב המספרים שכל מכאן חיובי.

.+ סימן עם הם הדרומי ברוחב ברבע 26)-, כלומר,
הפונקציה  .(3 ציור (עי' הראשון וברבע הרביעי

270*ֿ360* כי חיובית, *cos0*ֿ90הטריגונומטרית וכן ,
cos.כי 27)חיוביים להיפך, יהיה והשלישי השני ברבע

 ֿ ה 90*ֿ270* שברוחב cosבגבולות הכלל, זה שלילי.
השני  ברבע הירח. מעגל את גורעים תמיד אנו הצפוני
מעגל  קשת, מזל סוף עד סרטן מזל מתחילת והשלישי,
שלילית), הטריגונומטרית (הפונקציה - סימן עם הוא הירח
מוסיפים  למעשה אנו הראשון, האורך מן אותו וכשמחסרים
אם  כן על שליליים). מספרים חיסורי של הכלל (לפי אותו
ברוחב  המעגל. את מוסיפים אנו צפוני, הירח רוחב יהיה
והשלישי  השני ברבע אבל המעגל, את קודם הוספנו דרומי
מחסרים  אנו שלמעשה כלומר ,- שסימנו מעגל מוסיפים אנו

"אורך 28)אותו. השם נשאר המעגל, נליזת כשאין גם
È˘ÈÏ˘ אורך" שיקרא אחר, אורך חשבון בא אחריו כי ,"

אז  שני", "אורך השם את ישאירו דידן במקרה אם רביעי".

עלול  וזה שלישי", "אורך לקרוא הבא לאורך יצטרכו
בהתחשב  המתוקן לאורך קראנו זה בשם כי להטעות,
ידיעת  היא הללו, החשבונות בכל המטרה המעגל. בנליזת
הירח  שקיעת ובין השמש שקיעת בין המשוה בקו הקשת

החדש. הירח ראיית תלויה שבה ירושלים, באופק

.·È,‰f‰ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ‰‡¯˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ¿∆»…∆«¿ƒƒ«∆
ÏfÓ ‰ÊÈ‡a ,LÓM‰Â Á¯i‰ ÔÈaL ˙BÏÚn‰ ‡e‰Â¿««¬∆≈«»≈«¿«∆∆¿≈∆«»
ÛÈÒBz - ‰ÏË ÏfÓa B‡ ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ :‡e‰ƒƒ¿∆¿««»ƒ¿««»∆ƒ
ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ«»…∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿∆»…∆¿««
ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÛÈÒBz - ¯BL ÏfÓa B‡ ÈÏc¿ƒ¿««ƒ«»…∆«¿ƒƒ
ÏfÓa B‡ È„b ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆»…∆¿««¿ƒ¿««
Ì‡Â .B˙e˙L ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÛÈÒBz - ÌÈÓB‡z¿ƒƒ«»…∆«¿ƒƒ¿¿ƒ
C¯‡‰ ÁÈpz - ÔË¯Ò ÏfÓa B‡ ˙L˜ ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰Èƒ¿∆»…∆¿««∆∆¿«««¿»«ƒ«»…∆
Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙ ‡ÏÂ ,‡e‰L ˙BÓk ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿∆¿…ƒ»»¿…ƒ¿«

epnÓ‰È¯‡ ÏfÓa B‡ ·¯˜Ú ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ∆¿ƒ»»»…∆¿«««¿»¿«««¿≈
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z -ƒ¿«ƒ»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆
ÔÓ Ú¯‚z - ‰Ïe˙a ÏfÓa B‡ ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa C¯‡‰»…∆¿««…¿«ƒ¿««¿»ƒ¿«ƒ
C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .B˙ÈLÈÏL ÈLÈÏM‰ C¯‡‰»…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆
ÁÈpz B‡ epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ««∆ƒ»»ƒ¿«ƒ∆«ƒ«
¯Á‡Â .ÈÚÈ·¯ C¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ‡e‰L ˙BÓk B˙B‡¿∆«ƒ¿»…∆¿ƒƒ¿««
ÈL Áw˙Â ,ÔBL‡¯‰ Á¯i‰ ·Á¯ Ïˆ‡ ¯ÊÁz Ck»«¬…≈∆…««»≈«»ƒ¿ƒ«¿≈
.‰È„n‰ d·b ˙Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ;ÌÏBÚÏ ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»¿∆«ƒ¿»¿«…««¿ƒ»
ÛÈÒBz - ÈBÙˆ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È Ì‡ :‰‡¯˙Â ÔBa˙˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ
·Á¯ ‰È‰È Ì‡Â ,ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ ÏÚ ‰È„n‰ d·b ˙Ó¿«…««¿ƒ»«»…∆»¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆…«
C¯‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ d·b ˙Ó Ú¯‚z - ÈÓB¯c Á¯i‰«»≈«¿ƒƒ¿«¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
ÔÈÚ¯BbL ¯Á‡ ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆»¿ƒƒ««∆¿ƒ
˙L˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL B‡ epnÓƒ∆∆ƒƒ»»«ƒ¿»∆∆

‰i‡¯‰29. »¿ƒ»

השמש.29) אחר לשקוע הירח מאחר זו, ובמדה

.‚ÈÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ ¯˜ÁÏ e‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¬…ƒ≈»∆«»≈«¿≈
‰‡¯È ‡Ï B‡ ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL ·¯Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»…≈»∆
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆBz -ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

‰LÏ Á¯i‰ ·Á¯Â30EÏ ‡ˆÈ .EeÚ„B‰L BÓk ,BÊ ¿…««»≈«¿»»¿∆«¿≈≈¿
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ Ú·La - ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆»¬ƒƒ¿∆««¬¿ƒ¿»
ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ .Ë"Ê :BÓÈÒ .¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈¿¿
‰MLÂ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLa - ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»
‡ˆÈÂ .Â"Ï Á"È :BÓÈÒ .¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL ,ÌB¯c Áe¯a - Á¯i‰ ·Á¯ EÏ¿…««»≈«¿«»»«¬¿»
·Á¯‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‚" '‚ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒƒ»¿∆»…«
:¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â .ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿«¿«∆∆ƒ¿«»≈«ƒ»≈
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ
ÈÙÏe .ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ê"Î ‡"È :BÓÈÒƒ»¿∆»…∆»ƒ¿ƒ

¯Ó ÈepL ‰È‰È ,¯BL ÏfÓa Á¯i‰ ‰È‰LC¯‡‰ ‰‡ ∆»»«»≈«¿««ƒ¿∆ƒ«¿≈»…∆
,ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÔÓ d˙B‡ Ú¯‚Ï Èe‡¯Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»ƒ¿…«»ƒ»…∆»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ¯OÚ :ÈM‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿»…∆«≈ƒ∆∆«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ‰È‰È ÔÎÂ .Ê"ÎÈ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿≈ƒ¿∆ƒ«¿≈»…«
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קפי ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - elqk a"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ÈÓB¯„ ‰È‰ Á¯i‰ ·Á¯L ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ -¬»»¬»ƒ¿ƒ∆…««»≈«»»¿ƒ
‰¯OÚ ‡e‰L ,‰‡¯n‰ ÈepL ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡»̄¿ƒ»»ƒ««¿∆∆¬»»
,˙BÏÚÓ Úa¯‡ :ÈM‰ ·Á¯‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ≈≈¿»…««≈ƒ«¿««¬
Á¯i‰ ‰È‰L ÈÙÏe .‚"„ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe¿»¬»ƒƒ»¿ƒ∆»»«»≈«
ÔÓ ÁwÏ Èe‡¯ ,¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬ƒ««»ƒ«ƒ
,Á¯i‰ ÏbÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰»…««≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿««»≈«
˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ :BÊ ˙ÚÏ Á¯i‰ ÏbÚÓ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿«¿««»≈«¿≈«¬»««¿≈∆

.˙BiLa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„Á‡∆»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒ«¿ƒ

תֿב.Ú˘Ï‰צ"ל30) ובכת"י א' בכת"י וכן זו,

.„ÈÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯L ÈÙÏe¿ƒ∆…««»≈«¿ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ
ÏÚ ÏbÚn‰ ÛÈÒB‰Ï Èe‡¯ ,ÔË¯Ò L‡¯Â È„b L‡¯ ÔÈa≈…¿ƒ¿…«¿»»¿ƒ««¿»«
‰¯OÚ ˙Á‡ :ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÈM‰ C¯‡‰»…∆«≈ƒ≈≈¿»…∆«¿ƒƒ««∆¿≈
.Á"Î ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ«¬¿»¿∆¿ƒ¬»ƒƒ»
ÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡¯ ,¯BL ÏfÓa ‰f‰ C¯‡‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»…∆«∆¿««»¿ƒ«
˙BÏÚÓ ÈzL ‡e‰L ,B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¬
LÏL :ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰BÓLe¿»»»¬»ƒ¿≈≈¿»…∆»¿ƒƒ¿
‚"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»
ÈL eÁ˜ÏÂ ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰ Ïˆ‡ e¯ÊÁÂ .Â"Ó¿»«¿≈∆»…«»ƒ¿»«¿¿≈
ÈzL :‡e‰Â ,‰È„n‰ d·b ˙Ó ‡ˆÈÂ ,ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»»¿«…««¿ƒ»¿¿≈
·Á¯‰ ‰È‰L ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ∆»»»…«
C¯‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ d·b ˙Ó epnÓ Ú¯‚Ï Èe‡¯ ,ÈÓB¯c¿ƒ»ƒ¿…«ƒ∆¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
¯OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ :EÏ ¯‡MÈ ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ»≈¿««∆¿≈«¬¿««»»
‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡È‰ BÊÂ .‡"È ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆∆»¿ƒ»
˙L˜ Ú„˙Â ‰OÚz ‰f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .‰f‰ ‰ÏÈla««¿»«∆¿««∆∆«∆«¬∆¿≈«∆∆
ÏÈÏ ÏÎa ,da LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk ,‰i‡¯‰»¿ƒ»«»«¬¿«»¬»ƒ≈»¿»≈

.ÌÏBÚÏ ‰ˆ¯zL ‰i‡¿̄ƒ»∆ƒ¿∆¿»

.ÂËÌ‡L ,Ú„Â .da ÔÈ·z ,BÊ ˙L˜ ‡ˆzL ¯Á‡Â¿««∆≈≈∆∆»ƒ»¿«∆ƒ
Ê‡ - ˙BÁt B‡ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z31 ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»≈««¬»»

˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰‡¯iL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆∆∆
¯LÙ‡ È‡ - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ‰i‡¯‰»¿ƒ»»≈««¿«∆¿≈«¬ƒ∆¿»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÏ ÈeÏ‚ ‰È‰ÈÂ ‰‡¯È ‡lL32. ∆…≈»∆¿ƒ¿∆»¿»∆∆ƒ¿»≈

(31" וכן ‡Êבמקום קושטא, בדפוס הוא וכך "אי", צ"ל "
תימן. בקשת 32)בכת"י הנסיון. על מבוססים אלו גבולות

לשקוע. הירח ממהר פחות) או מעלות (תשע קטנה ראיה
(יתר  גדולה ראיה בקשת א"י. בכל שיראה איֿאפשר כן על
כן  על שוקע. שהירח עד ניכר זמן עובר מעלות) י"ד על

בא"י ˘Ï‡איֿאפשר הראיה (חשבונות א"י. בכל יראה
מעלות, לב' בקירוב הוא שלה שהרוחב ירושלים, על בנויים
עי' ודרומה. צפונה מעלות ג' במרחק סביבה המקומות ועל

הי"ז). פי"א, למעלה

.ÊË˙È¯ÈOÚ ‰ÏÚÓ ˙lÁzÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ««¬»¬ƒƒ
‰i‡¯‰ ˙L˜ C¯Úz - ‰¯OÚ Úa¯‡ ‰ÏÚÓ ÛBÒ „Ú««¬»«¿«∆¿≈«¬…∆∆»¿ƒ»
ÔÓ ‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ Ú„˙Â ,ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ Ï‡∆»…∆»ƒ¿≈«ƒ≈»∆…≈»∆ƒ

‰i‡¯‰ Èv˜ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ;BÏ LiL ÔÈvw‰33. «ƒƒ∆≈¿≈«ƒ¿»ƒƒ≈»¿ƒ»

אקלימיים 33) בתנאים הראיה אפשרות קובעים גורמים שני

תלוי  שממנה הראיה, קשת (1 פי"ח): לקמן (עי' נוחים
האורך  (2 שקיעתו, עד לעין גלוי שהירח הזמן שיעור
תלוי  שממנו השמש, לבין הירח בין המרחק כלומר הראשון,
התרחק  שהירח במידה בה הירח. של המואר החלק גודל
יותר. גדול שבו המואר החלק במידה בה השמש, מן יותר
מוכרח  במידה בה יותר, קטנה הראיה שקשת במידה בה
ובה  הירח. שיראה כדי יותר, גדול להיות הראשון האורך
הראיה  קשת מוכרחה יותר, קטן הראשון שהאורך במידה
אפשר  גדול, הירח של המואר החלק אם יותר. גדולה להיות
רב  זמן נשאר הוא אם לשקוע. ממהר הוא אפילו לראותו
המואר  כשהחלק אפילו לראותו אפשר השקיעה, עד גלוי
קיצי  בנויים זה על קטן. הראשון האורך כלומר קטן,

הראיה. (גבולות)

.ÊÈ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡ ?‰i‡¯‰ Èv˜ Ô‰ eÏ‡Â¿≈≈ƒ≈»¿ƒ»ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»
¯˙iÓ34B‡ ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ ÚLz ÏÚ ƒ»≈«≈««¬«∆∆«¬

‰¯OÚ LÏL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,¯OÚ ÏÚ ¯˙È»≈«∆∆¿ƒ¿∆»…∆»ƒ¿∆¿≈
‰‡¯È È‡cÂ - ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ35˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ; «¬≈««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆ƒ¿∆»…∆»ƒ∆…≈»∆

כ',34) י"ט, י"ח, בהלכות גם וכן "מותר", - קושטא בדפוס
יכול 35)כ"א. המינימום, על במעט עולה הראיה כשקשת

המקסימום. מן מעט פחות להיות הראשון האורך

.ÁÈ„Ú ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«∆∆«¬«
‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÛBÒ««∆¿≈«¬»≈«««∆¿≈¿ƒ¿∆
È‡cÂ - ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰»…∆»ƒ¿≈∆¿≈«¬≈««
C¯‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆»…∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆…≈»∆

.ËÈ„Ú ‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«««∆¿≈«
,‰¯OÚ ÌÈzL ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÛBÒ¿≈∆¿≈«¬»≈«¿≈∆¿≈
- ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»…∆»ƒ««∆¿≈«¬≈
‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆

.Î‰¯OÚ ÌÈzL ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«¿≈∆¿≈
LÏL ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆¿≈«¬»≈«¿
- ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ∆¿≈¿ƒ¿∆»…∆»ƒ∆∆«¬≈
‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆

.‡Î‰È‰z Ì‡Â36‰¯OÚ LÏL ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«¿∆¿≈
Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È B‡ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ«¬««¿«∆¿≈»≈««¿«

˙BÏÚÓ ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ37¯˙BÈ B‡ ∆¿≈¿ƒ¿∆»…∆»ƒ≈««¬≈
‰È‰È B‡ ‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ -««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆
.ÔÈvw‰ ÛBÒ Ô‡k „ÚÂ .‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆¿«»«ƒƒ

וכן 36) הראיה, קשת וצ"ל "קשת", המילה חסרה כאן
תימן. של 37)בכת"י ראשון שבאורך רבינו, כתב כאן
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ycegdקפב yeciw zekld - mipnf xtq - elqk b"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מעלות תשע על מדובר שם שיראה". ,·˘ÂÂ‰שאיֿאפשר
עם  מעלות תשע גם כולל וזה מעלות", "תשע כתוב וכאן
מדובר  שם ועוד, בהם. מדקדק רבינו שאין חלקים, מספר
אבל  אפשר", "אי נאמר זה על ישראל", ארץ "בכל ראיה על

" שיראה כוונתו אין אולם יראה", "ודאי כתוב ארץ ·ÏÎכאן
ישראל".

.·ÎÈÏÈÏ ÏL ‰i‡¯‰ ˙L˜a ÔBa˙‰Ï e‡a ?„ˆÈk38 ≈«»¿ƒ¿≈¿∆∆»¿ƒ»∆≈≈
eÏ ‡ˆÈ ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL ·¯Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»≈≈»
„Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ :‰i‡¯‰ ˙L˜ ÔBaLÁa¿∆¿∆∆»¿ƒ»««∆¿≈«¬¿««

zÚ„iL BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ39˙L˜ ‰˙È‰L ÈÙÏe . »»¬»ƒ¿∆»«¿»¿ƒ∆»¿»∆∆
Ï‡ d˙B‡ eÎ¯Ú ,‰¯OÚ Úa¯‡ „Ú ¯OÚ ÔÈa ‰i‡¯‰»¿ƒ»≈∆∆««¿«∆¿≈»«¿»∆

zÚ„È ¯·Îe .ÔBL‡¯‰ C¯‡‰40,‰Ê ÏÈÏa ‰f‰ C¯‡‰L »…∆»ƒ¿»»«¿»∆»…∆«∆¿≈∆
ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ -««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙È ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»»≈«««∆¿≈«¬
Ú„eÈ - ‰¯OÚ [˙Á‡] ÏÚ ¯˙È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ»≈«««∆¿≈ƒ»«
ÔÎÂ .˙B·eˆw‰ ÔÈvw‰ ÈÙÏ ‰Ê ÏÈÏa ‰‡¯È È‡ceL∆««≈»∆¿≈∆¿ƒ«ƒƒ«¿¿≈

dlL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÌÚ ˙L˜Â ˙L˜ ÏÎa ¯ÚLz41. ¿«≈¿»∆∆»∆∆ƒ»…∆»ƒ∆»

ועוד.38) ה"ד פט"ז ה"ח; פט"ו השווה "ליל", צ"ל
הי"ד.39) למעלה הי"ג.40)עי' למעלה צ"ל 41)עי'

תימן. ובכת"י קושטא בדפוס הוא וכך עשרה, אחת

.‚Î˙BBaLÁ ‰nk el‡‰ ÌÈOÚn‰ ÔÓ ˙È‡¯ ¯·Îe¿»»ƒ»ƒ««¬ƒ»≈«»∆¿
eÚ‚iL ¯Á‡ ,ÔÈÚe¯‚ ‰nÎÂ ˙BÙÒBz ‰nÎÂ ,Ba LÈ≈¿«»»¿«»≈ƒ««∆»«¿
ÌBaLÁa ÔÈ‡L ÌÈ·B¯˜ ÌÈÎ¯c e‡ˆÓ‰L „Ú ,‰a¯‰«¿≈«∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ∆≈¿∆¿»
LÈ ˙BÏB„b ˙Bl˜Ï˜Ú Á¯i‰L .ÏB„b ˜ÓÚ…∆»∆«»≈«¬«¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,ÂÈ˙BÏbÚÓa42Ú„È LÓL : ¿«¿¿»¿ƒ»»¿¬»ƒ∆∆»«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .B‡B·Ó Ú„È ‡Ï Á¯È ,B‡B·Ó43: ¿»≈«…»«¿¿»¿¬»ƒ

BÓk ;‰¯ˆ˜a ‡a ÌÈÓÚt ,‰k¯‡a ‡a ÌÈÓÚt¿»ƒ»«¬À»¿»ƒ»ƒ¿»»¿
ÌÈÓÚÙe ÛÈÒBz ÌÈÓÚtL ,el‡ ˙BBaLÁÓ ‰‡¯zL∆ƒ¿∆≈∆¿≈∆¿»ƒƒ¿»ƒ

‡¯‰ ˙L˜ ‡‰zL „Ú ,Ú¯‚z˙L˜ ‰È‰z ÌÈÓÚÙe ,‰i ƒ¿««∆¿≈∆∆»¿ƒ»¿»ƒƒ¿∆∆∆
.e¯‡aL BÓk ,‰¯ˆ˜ ÌÈÓÚÙe ‰k¯‡ ‰i‡¯‰»¿ƒ»¬À»¿»ƒ¿»»¿∆≈«¿

א.42) כה, השנה ראש יוחנן שם.43)רבי גמליאל, רבן

.„ÎÌÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe ,˙BBaLÁ‰ el‡ Ïk ÌÚËÂ¿««»≈«∆¿ƒ¿≈»ƒƒ
¯·c Ïk Ú„B C‡È‰Â ,ÔÈÚ¯Bb ‰Ó ÈtÓe ‰Ê ÔÈÓƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈««»»»
- ¯·„Â ¯·c Ïk ÏÚ ‰È‡¯‰Â ,ÌÈ¯·c‰ el‡Ó ¯·„Â¿»»≈≈«¿»ƒ¿»¿»»«»»»¿»»

˙BÙe˜z‰ ˙ÓÎÁ ‡È‰44˙Bi¯ËÓÈb‰Â45da e¯aÁL , ƒ»¿««¿¿«ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»
„Èa ÂLÎÚ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ì‰Â ,‰a¯‰ ÌÈ¯ÙÒ ÔÂÈ ÈÓÎÁ«¿≈»»¿»ƒ«¿≈¿≈«ƒ¿»ƒ«¿»¿«
eÈ‰L ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ e¯aÁL ÌÈ¯Ùq‰ Ï·‡ ;ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ¬»«¿»ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈∆»

¯Î˘OÈ ÈaÓ ÌÈ‡È·p‰ ÈÓÈa46.eÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï , ƒ≈«¿ƒƒƒ¿≈ƒ»»…ƒƒ≈≈
ÔÈ‡L ,Ì‰ ˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL ¯Á‡Óe≈««∆»≈«¿»ƒƒ¿»¿≈∆≈
ÔÈ‡ - Ì‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÈÙc Ì‰a»∆…ƒ¿ƒ∆¿»¿»»¿«¿≈«¬≈∆≈
ÔÈa ÌÈ‡È· Ì˙B‡ e¯aÁL ÔÈa ,¯aÁÓÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ«¿«≈≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈

˙Bn‡‰ Ì˙B‡ e¯aÁL47,BÓÚË ‰lb˙pL ¯·c ÏkL ; ∆ƒ¿»»À∆»»»∆ƒ¿«»«¿
ÔÈÎÓBÒ e‡ ,ÈÙc Ì‰a ÔÈ‡L ˙BÈ‡¯a B˙zÓ‡ ‰Ú„BÂ¿¿»¬ƒ»ƒ¿»∆≈»∆…ƒ»¿ƒ
‰È‡¯‰ ÏÚ B„nlL B‡ B¯Ó‡L LÈ‡‰ ‰Ê ÏÚ«∆»ƒ∆¬»∆ƒ¿«»¿»»

.Ú„BpL ÌÚh‰Â ‰˙lb˙pL∆ƒ¿«¿»¿«««∆«

לכתוב 46)הנדסה.45)אסטרונומיה.44) הכוונה
את  לב). יב, (דה"א, לעתים" בינה יודעי יששכר "ומבני
בראשית  עי' העיבור. לחשבון חז"ל דרשו "לעתים", המילה

שם. לפסוק רד"ק ועי' עב. פרשה האמת 47)רבה "ושמע
פרקים'). ל'שמונה ההקדמה (מתוך שאמרה" ממי

ה'תשע"ח  כסלו י"ג שישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ונמשך 1) העלמותה ואפשרות הירח התגלות אפשרות

קידוש  על סומכין אין בדין הפרק ונסתיים החודש. לעיבור
ישראל. שבארץ דין בית

.‡ÔBaLÁ‰ EÏ ‡ÈˆBÈ Ì‡L ,¯e¯·e Úe„È ¯·c»»»«»∆ƒƒ¿«∆¿
‡lL ¯LÙ‡Â ‰‡¯iL ¯LÙ‡ ,‰ÏÈla ‰‡¯È Á¯i‰L∆«»≈«≈»∆««¿»∆¿»∆≈»∆¿∆¿»∆…
ÌB˜n‰ ÈtÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈqÎnL ÌÈ·Ú‰ ÈtÓ ,‰‡¯È≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ∆¿«ƒƒ¿≈«»
·¯ÚÓ Áe¯ „‚k dB·b ¯‰ ‰È‰iL B‡ ,‡È‚ ‡e‰L∆«¿∆ƒ¿∆«»«¿∆∆««¬»

ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡Ï2ÔÈ·LBÈ Ô‰ el‡k e‡ˆÓpL , ¿«¿≈«»∆ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ
,CeÓ ÌB˜Óa ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯È ‡Ï Á¯i‰L .‡È‚a¿«¿∆«»≈«…≈»∆¿ƒ∆¿»»

„‚ ‰È‰ elÙ‡¯‰ L‡¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÏB ¬ƒ»»»¿≈»∆¿ƒ∆≈¿…«
ÔÎÂ ;¯˙BÈa ÔË˜ Á¯i‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏeÏ˙Â dB·b»«¿»««ƒ∆«»≈«»»¿≈¿≈
Cl‰nL ÈÓÏ B‡ Ìi‰ ˙ÙO ÏÚ ÔÎBML ÈÓÏ ‰‡¯È≈»∆¿ƒ∆≈«¿««»¿ƒ∆¿«≈
.¯˙BÈa ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»«»«»««ƒ∆»»¿≈

גיא.2) שאיננו

.·‰‡¯È ,Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÎÂ¿≈ƒ«¿»ƒƒƒ¿∆«≈»∆
˙BÓÈaL ÈÙÏ .‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰‡¯iM ‰nÓ ¯˙BÈ Á¯i‰«»≈«≈ƒ«∆≈»∆ƒ««»¿ƒ∆ƒ
,‰a¯‰ CÊ ¯ÈÂ‡‰ ‰È‰È - Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒƒ¿∆«ƒ¿∆»¬ƒ««¿≈
˜·‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯˙BÈ ¯‰Ëa ÚÈ˜¯‰ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆»»ƒ«¿…«≈ƒ¿≈∆≈»»»
¯ÈÂ‡‰ ‰È‰È ‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ;¯ÈÂ‡a ·¯Ú˙iL∆ƒ¿»≈»¬ƒ¬»ƒ««»ƒ¿∆»¬ƒ
.ÔË˜ Á¯i‰ ‰‡¯ÈÂ ,˜·‡‰ ÈtÓ ,ÔMÚÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ¿À»ƒ¿≈»»»¿≈»∆«»≈«»»

.‚ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡ˆÓzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
‰È‰È - ÌeˆÓˆa Ì‰lL ÔÈˆw‰ ÈL ÌÚ dÏ C¯ÚzL∆«¬…»ƒ¿≈«ƒƒ∆»∆¿ƒ¿ƒ¿∆
dB·b ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ ,¯˙BÈa ÔË˜ Á¯i‰«»≈«»»¿≈¿…≈»∆∆»¿»»«
ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡ˆÓz Ì‡Â ;¯˙BÈa¿≈¿ƒƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
Ô‰lL ÌÈˆw‰ ÛBÒ „Ú eÙÈÒB‰Â ,‰a¯‰ ÔÈk¯‡¬Àƒ«¿≈¿ƒ««ƒƒ∆»∆
˙Lw‰ C¯‡ ÈÙÏ ;ÏB„b Á¯i‰ ‰‡¯È - ˙BÏÚnÓƒ«¬≈»∆«»≈«»¿ƒ…∆«∆∆

.ÏkÏ B˙iÏ‚e ÏB„b ‰È‰È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â¿»…∆»ƒƒ¿∆»¿ƒ»«…

.„el‡ ÌÈ¯·„ ÈL ÌeOÏ ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿≈ƒ»¿≈¿»ƒ≈
‰i‡¯‰ ÔÓÊ :Ô‰L ,ÌaÏa3˙‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,dÓB˜Óe ¿ƒ»∆≈¿«»¿ƒ»¿»¿¬ƒ∆

˙L˜ ‰˙È‰ Ì‡L .Ì˙È‡¯ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿≈∆»¿ƒ∆∆ƒ»¿»∆∆
ÔB‚k ,ÌeˆÓˆa ‰‡¯iL ÔBaLÁ‰ ÔzÈÂ ,‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰»¿ƒ»¿»»¿ƒ≈«∆¿∆≈»∆¿ƒ¿¿
,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»≈««¬«¬ƒ»¬»ƒ
,‰ÂLa ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ¿∆¿≈«¬¿»∆
B‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡ :e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡·e»≈ƒ∆»ƒ»»ƒ««»
Ô˙B‡ ÔÈ˜„B·e ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - CeÓ ÌB˜Óa eÈ‰L∆»¿»»¿ƒ»∆¿ƒ»
dB·b ÌB˜Óa B‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡Â ;‰a¯‰«¿≈¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿»»«
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קפג ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - elqk b"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ·Ú ÌL eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,‰‡¯È È‡cÂ - ¯˙BÈa¿≈««≈»∆ƒ…ƒ¿»»ƒ
.ÔÈÏÈc·n‰««¿ƒƒ

הגשמים.3) ימות או החמה ימות השנה, עונת כלומר,

.‰ÌeÏa˜Â ,e„ÈÚ‰Â e‡·e ,BpÓÊa L„Á‰ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«…∆ƒ¿«»¿≈ƒ¿ƒ¿
‰f‰ L„Á‰ ˙‡ eLc˜Â ,ÔÈc ˙ÈaeÓe ,ÔBL‡¯‰ ≈ƒ¿ƒ¿∆«…∆«∆»ƒ»

ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,Lc˜Ó‰ ÌBi‰ ÔÓ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzƒ¿»¿∆¿ƒƒ««¿À»¿≈¿ƒ
˙B‡¯‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,Á¯i‰ ‰‡¯ ‡Ï4B‡ …ƒ¿»«»≈«ƒ¿≈∆ƒ∆¿»¿≈»

ÌBÈ Ïk BÏ ÔÈtˆÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰Â ,ÌÈ·Ú e‰eqkL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ¿«ƒ»
˙‡ e¯aÚÂ ,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈLÏL¿ƒ¿∆≈«¿¿…»≈ƒ¿ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈ ÈM‰ L„Á L‡¯ ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,L„Á‰«…∆¿ƒ¿»……∆«≈ƒ∆»

;e¯‡aL BÓk ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿∆≈«¿

הראייה.4) חשבון לפי

.ÂL‡¯ ÌBÈ ÔÓ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒƒ…
Ì‡ ,Á¯i‰ ‰‡¯ ‡Ï ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,ÈM‰ L„Á‰«…∆«≈ƒ¿≈¿ƒ…ƒ¿»«»≈«ƒ
,ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ‰Ê ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ CkL ¯Ó‡z…«∆»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ
- ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ÈLÈÏM‰ L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜Â¿¿ƒ…«…∆«¿ƒƒ∆»¿ƒ
L„ÁÓ Ìb ÌÈLÏL ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ¯LÙ‡ Ck»∆¿»∆…≈»∆«»≈«¿≈¿ƒ«≈…∆
¯Á‡ ÌÈL„Á ÔÈOBÚÂ ,ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯aÚÓ e‡ˆÓÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿¿¿«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ√»ƒ««
¯LÙ‡ ÔB¯Á‡ L„Áa ‡ˆÓÂ ,dlk ‰M‰ Ïk ÌÈLÏL¿ƒ»«»»À»¿ƒ¿»¿…∆«¬∆¿»
ÏÈÏa B‡ Ba ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯iL∆≈»∆«»≈«¿≈¬ƒ»¿∆¿ƒ¿≈

ÌÈ¯OÚÂ ‰ML5¯˙BÈ „ÒÙ‰Â ˜BÁO ¯·c EÏ ÔÈ‡Â , ƒ»¿∆¿ƒ¿≈¿¿«¿¿∆¿≈≈
.‰fÓƒ∆

שעות 5) י"ב יום, כ"ט הוא למולד מולד שבין הזמן כי
חלקים. ותשצ"ג

.Ê,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ‰f‰ ¯·c‰L ¯Ó‡z Ï‡Â¿«…«∆«»»«∆»»∆≈»
‡e‰ ·B¯˜ ¯·c ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»»»»
˙BÈ„Óa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ú¯‡È ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ,‰a¯‰«¿≈¿»ƒ«∆¡«∆¿«≈ƒ¿ƒ
e‡ ÔÈ‡L ;ÌÈa¯ ÌÈ·Ú‰Â C¯‡ ÌL ÌÈÓLb‰ ÔÓfL∆¿««¿»ƒ»»…¿∆»ƒ«ƒ∆≈»
‡lL ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»∆…
‡Ï ÌÈÓÚÙe .Ck ¯Á‡ ‰‡¯ÈÂ ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙a ‰‡¯È≈»∆ƒ¿ƒ«∆√»ƒ¿≈»∆««»¿»ƒ…
ÌÈL„ÁÂ ,Ì‰a ‰‡¯iL BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ‰‡¯È≈»∆ƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆≈»∆»∆»√»ƒ
B‡ ÌÈ·Ú‰ ÈtÓ ‰‡¯È ‡Ï Ì‰a ‰‡¯iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆≈»∆»∆…≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ

ÈtÓ.B˙B‡¯Ï Ì„‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ¯˙BÈa ÔË˜ ‰È‰L ƒ¿≈∆»»»»¿≈¿…ƒ¿«≈»»ƒ¿

.ÁLÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈÓÎÁ „Èa ‰È‰L ‰Ïaw‰ ‡l‡∆»««»»∆»»¿«¬»ƒƒƒƒƒ
Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ÔÓÊaL :‡È‰ Ck ea¯ ‰LÓ ÈtÓƒƒ∆«≈»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆«»≈«
ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - L„Á ¯Á‡ L„Á ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«∆√»ƒ…∆««…∆≈ƒ¿ƒ
‰ÚLzÓ ¯ÒÁ L„ÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯aÚÓ L„Á…∆¿À»ƒ¿ƒ¿…∆»≈ƒƒ¿»

ÔÈ·MÁÓ ÔÎÂ ;ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ6¯aÚÓ L„Á ÔÈÚ·B˜Â ¿∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ…∆¿À»
Lec˜a ‡Ï ‰ÚÈ·˜a ,¯ÒÁ L„ÁÂ7ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L , ¿…∆»≈ƒ¿ƒ»…¿ƒ∆≈¿«¿ƒ

B‡ ‡ÏÓ ¯Á‡ ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÌÈÓÚÙe .‰i‡¯‰ ÏÚ ‡l‡∆»«»¿ƒ»¿»ƒƒ»≈««»≈
.ÔBaLÁ‰ ÔÓ Ì‰Ï ‰‡¯iL BÓk ,¯ÒÁ ¯Á‡ ¯ÒÁ»≈««»≈¿∆≈»∆»∆ƒ«∆¿

האמצעי.6) החשבון לפי ולא הראייה חשבונות לפי
"מקודש".7) אומרים אין

.ËÁ¯i‰ ‰‡¯È Ì‡L ,ÌBaLÁa ÌÏBÚÏ ÔÈek˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»¿∆¿»∆ƒ≈»∆«»≈«
‰‡¯iL ‡Ï ,B¯eaÚ ÏÈÏa B‡ BpÓÊa ‰‡¯È - ‡a‰ L„Áa«…∆«»≈»∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆≈»∆
˙BBaLÁ·e .ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÏÈÏ ‡e‰L ,BpÓÊ Ì„…̃∆¿«∆≈¿»¿∆¿ƒ¿∆¿
¯LÙ‡ È˙Ó Ú„˙Â EÏ ¯‡a˙È ,e¯‡aL el‡‰ ‰i‡¯‰»¿ƒ»»≈∆≈«¿ƒ¿»≈¿¿≈«»«∆¿»
ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÏÚÂ ,‰‡¯È ‡lL ¯LÙ‡ È˙Óe ‰‡¯iL∆≈»∆»«∆¿»∆…≈»∆¿«∆¿ƒ
¯Á‡ ¯ÒÁ L„Á ÔÈOBÚ B‡ ,L„Á ¯Á‡ L„Á ÔÈ¯aÚÓe¿«¿ƒ…∆««…∆ƒ…∆»≈««
ÌÈL„Á ‰Úa¯‡Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .¯ÒÁ L„Á…∆»≈¿»≈¬ƒ≈«¿»»√»ƒ
ÌÈL„Á ‰BÓL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,‰La ÔÈ¯aÚÓ‰«¿À»ƒ¿»»¿…ƒƒ«¿»√»ƒ

ÔÈ¯aÚÓ‰8ÈÙÏ ÔÈ¯aÚnL ,el‡ ÌÈL„Á ¯eaÚÏ Ì‚Â . «¿À»ƒ¿«¿ƒ√»ƒ≈∆¿«¿ƒ¿ƒ
ÔBaLÁ9e¯Ó‡L BÓk ,L„Á‰ ¯eaÚ ˙cÚÒ ÔÈOBÚ , ∆¿ƒ¿À«ƒ«…∆¿∆»«¿

.ÈLÈÏL ˜¯Ùa¿∆∆¿ƒƒ

פי 8) על קבעו או הראייה, פי על שקדשו בזמן הוא זה דין
פי  על החודש את שקובעים כיום אבל הראייה, חשבונות
מעוברים  חדשים מחמשה פוחתים אין האמצעי, החשבון
חדשים  שבעה על מוסיפים ואין חסרים), שחדשיה (בשנה

שלמים). שחדשיה (בשנה במקרה 9)מעוברים רק ולא
באו. שלא הראייה לעדי השלושים יום כל דין בית שציפו

.ÈÔÈc ˙ÈaL ÔÈ‡¯nL ÌÈ¯·cÓ ‡¯Óba ‡ˆÓzL ÏÎÂ¿…∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆≈ƒ
¯·c‰L ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓe ,ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿ƒƒ∆ƒƒ«∆«»»
‰Ê ÔÎÂ ,¯aÚÏ B‡ ¯qÁÏ Ì„Èa ˙eL¯‰Â Ì‰Ï ¯eÒÓ»»∆¿»¿¿»»¿«≈¿«≈¿≈∆
Ïk‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰La ÌÈL„Á ‰ÚLz ¯qÁL∆ƒ≈ƒ¿»√»ƒ¿»»¿…«≈»∆«…
L„Á‰ ‰‡¯ ‡lL ÔÓÊa ,Èea ‡e‰ ‰Ê ¯wÚ ÏÚ«ƒ»∆»ƒ¿«∆…ƒ¿»«…∆

BpÓÊa10. ƒ¿«

שלושים.10) ליל

.‡ÈL„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚnL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ∆«…∆
C¯ˆÏ11ÈÙÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯aÚnL ,el‡ ÌÈL„Áa ‡e‰ - ¿…∆»√»ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ

Ì‰Ï LÈÂ ,¯ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ ÔÈOBÚÂ ÔBaLÁ∆¿¿ƒ∆»»≈¿∆»»≈¿≈»∆
‡e‰ ‰Êa - ¯qÁÏ B‡ L„Á ¯Á‡ L„Á ¯aÚÏ¿«≈…∆««…∆¿«≈»∆
;BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯ ‡lL ÈtÓ ,C¯ˆÏ ÔÈ¯aÚnL∆¿«¿ƒ¿…∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»«»≈«ƒ¿«

‡l‡12B˙BÈ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯iL ˙Úa ∆»¿≈∆≈»∆«»≈«ƒ¿«∆¿ƒ«¡
.ÌÏBÚÏ ÔÈLc˜Ó - LÓM‰ ÌÚ ıa˜˙pL ¯Á‡ ‰‡¯ƒ¿∆««∆ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿»

רצופים.11) יבואו הכפורים ויום ששבת למנוע ֿ 12)כדי
אבל.

.·È,ÔÈc ˙Èa ÌL LiL ÔÓÊa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿«∆≈»≈ƒ
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - el‡ ÌÈpÓÊa Ï·‡ ;‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ¿¿ƒ«»¿ƒ»¬»ƒ¿«ƒ≈≈¿ƒ
ËeLt‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÔBaLÁ‰ ‰Êa ,‰ÚÈ·w‰ ÏÚ ‡l‡∆»««¿ƒ»¿∆«∆¿»∆¿»ƒ«»

.el‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈¿∆≈«¿«¬»≈

.‚È,˙B‡i¯ËÓÈb‰Â ˙BÙe˜z‰ ÔBaLÁ È¯ÙÒa ¯‡a˙Èƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆¿«¿¿«ƒ«¿ƒ»
˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡¯È - Ï‡¯OÈ ı¯‡a Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡L∆ƒ≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»¿ƒ

d„‚k ˙BeÎÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰13; »»∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»
¯LÙ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È ‡lL ,ÔBaLÁ‰ ÔzÈ Ì‡Â¿ƒƒ≈«∆¿∆…≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¿»
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L ˙B¯Á‡ ˙BÈ„Óa ‰‡¯iL∆≈»∆ƒ¿ƒ¬≈∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈
‰È„Óa Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ :CÎÈÙÏ .dc‚k ˙BeÎÓe¿À»¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆«»≈«ƒ¿ƒ»
‡lL ‰È‡¯ ‰Êa ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»»∆…
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Á¯i‰ ‰‡¯pL ¯LÙ‡ ‡l‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»∆¿»∆ƒ¿»«»≈«
.Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈

(13 ֿ ארץ למערב שהן במדינות גיאוגרפי. רוחב באותו
האורך  גדל ובינתיים מאוחר, יותר השמש שוקעת ישראל
יראה  שאם מכאן לשמש). הירח שבין (המרחק הראשון
ארץ  למערב שהן המדינות בכל יראה בארץֿישראל, הירח

ישראל.

.„ÈÌÈ¯‰‰ L‡¯a Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡14 ¬»ƒ…≈»∆«»≈«¿…∆»ƒ
- Ï‡¯OÈ ı¯‡ „‚k ˙eÎÓ‰ ˙È·¯Ún‰ ‰È„na«¿ƒ»««¬»ƒ«¿À∆∆¿∆∆∆∆ƒ¿»≈

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯ ‡lL Úe„Èa¿»«∆…ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈

עננים.14) היו ולא

.ÂËÚe„Èa - Ï‡¯OÈ ı¯‡a Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ…≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈¿»«
ı¯‡ Á¯ÊÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡¯ ‡lL∆…ƒ¿»¿»¿ƒ»»∆≈¿ƒ¿«∆∆

dc‚k ˙BeÎÓe Ï‡¯OÈ15Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È Ì‡Â ; ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»¿ƒ≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈
‡lL ¯LÙ‡Â ˙BiÁ¯ÊÓ ˙BÈ„Óa ‰‡¯iL ¯LÙ‡ -∆¿»∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿»∆…
ı¯‡ Á¯ÊÓÏ ‡È‰L ‰È„Óa ‰‡¯È Ì‡ :CÎÈÙÏ .‰‡¯È≈»∆¿ƒ»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿«∆∆
ı¯‡a ‰‡¯pL Úe„Èa - dc‚k ˙eÎÓe Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À∆∆¿∆¿»¿»«∆ƒ¿»¿∆∆
‰Êa ÔÈ‡ - ˙ÈÁ¯Ên‰ ‰È„na ‰‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈»∆

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯iL ¯LÙ‡ ‡l‡ ,‰È‡¿̄»»∆»∆¿»∆≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈

לשקוע.15) השמש מקדימה שם כי

.ÊË·¯ÚÓaL ˙BÈ„n‰ eÈ‰Lk - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ¿∆»«¿ƒ∆¿«¬»
˙BeÎÓ Á¯ÊÓaLÂ16ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰L ÔB‚k , ¿∆¿ƒ¿»¿À»¿∆»ƒ¿»»

Ï·‡ ;˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ«¬«»≈¿ƒ«¬¬»
ÌÈËtLÓ - ˙BÁt B‡ ‰fÓ ¯˙BÈ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ∆»ƒ¿»ƒ

Ô‰Ï LÈ ÌÈ¯Á‡17ı¯‡ „‚k ˙BeÎÓ ÔÈ‡ È¯‰L , ¬≈ƒ≈»∆∆¬≈≈»¿À»¿∆∆∆∆
,·¯ÚÓe Á¯ÊÓ È¯Úa e¯‡aL el‡ ÌÈ¯·„e .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»ƒ≈∆≈«¿¿»≈ƒ¿»«¬»
‰¯Bz ÏÈc‚‰Ï ,‰i‡¯‰ ÈËtLÓ Ïk „Èb‰Ï ‡l‡ ÔÈ‡≈»∆»¿«ƒ»ƒ¿¿≈»¿ƒ»¿«¿ƒ»
·¯ÚÓ Èa B‡ Á¯ÊÓ Èa eÈ‰iL ‡Ï ,d¯Èc‡‰Ïe¿«¿ƒ»…∆ƒ¿¿≈ƒ¿»¿≈«¬»
‡l‡ ,ÌeÏk Ì‰Ï ÏÈÚBz B‡ Á¯i‰ ˙i‡¯ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿ƒ««»≈«ƒ»∆¿∆»
ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa Lec˜ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ∆»«ƒ≈ƒ∆¿∆∆

.ÌÈÓÚt ‰nk e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הגיאוגרפי.16) ובשקיעה.17)ברוחב בזריחה

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
העדים.1) וחקירות הירח של נטיותיו

.‡eÈ‰L ÌÈ¯·c ÏÏÎaL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆»
‰È‰ ÔÎÈ‰Ï :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ˜„Ba¿ƒ»∆∆»≈ƒ¿ƒ»∆¿≈»»»

?‰ËB Á¯i‰2¯·c ÔBaLÁ C¯c ÚÈ„B‰Ï ÈÈÚa ¯Lk - «»≈«∆»≈¿≈«¿ƒ«∆∆∆¿»»
‡Â .‰Ê‰i‡¯a ÏÈÚBÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ba ˜c˜„Ó È‡ ÔÈ ∆¿≈¬ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ»

˙BÏfn‰ ˙iË ˙Ú„Ï - ‰Ê ÔBaLÁ ˙lÁ˙e .ÏÏk¿»¿ƒ«∆¿∆»««¿ƒ«««»
.‰lÁz¿ƒ»

ב.2) כג, השנה ראש עי' לדרום, או לצפון

.·daL ,˙BÏfn‰ ˙ÈˆÁÓa ˙¯·BÚ ‡È‰L ‰ÏebÚ‰»ƒ»∆ƒ∆∆¿«¬ƒ««»∆»
ÈˆÁÓ ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ˙¯·BÚ dÈ‡ ,LÓM‰ Cl‰Ó¿«≈«∆∆≈»∆∆¿∆¿«»»≈¬ƒ

Âw‰ ÏÚÓ ‡È‰ ‰ËB ‡l‡ ,·¯Ún‰ ÈˆÁÏ Á¯Ên‰«ƒ¿»«¬ƒ««¬»∆»»ƒ≈«««
,ÌB¯„Â ÔBÙˆ „‚k ,ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»¿∆∆»¿»

ÌB¯„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ÔBÙˆÏ ‰ËB dÈˆÁ3. ∆¿»∆¿»¿∆¿»∆¿»

(3.4 בציור עי'

.‚Âw‰ ˙ÏebÚa Ô‰a ˙Ú‚BtL ,da LÈ ˙Bc˜ ÈzLe¿≈¿À≈»∆««»∆¿ƒ«««
- ˙Á‡‰ ‰c˜p‰ :ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»«¿À»»««
L‡¯ - dc‚kL ‰iM‰ ‰c˜p‰Â ,‰ÏË ÏfÓ L‡…̄««»∆¿«¿À»«¿ƒ»∆¿∆¿»…
- ÔBÙˆÏ ˙BËB ˙BÏfÓ ‰ML e‡ˆÓÂ .ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ««…¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»¿»
ÌB¯„Ï ˙BËB ‰MLÂ ,‰Ïe˙a ÛBÒ „Ú ‰ÏË ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»¿»

.ÌÈ‚c ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓ -ƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«««»ƒ

.„ËÚÓ ˙BËÏ ˙BÏfn‰ eÏÈÁ˙È ‰ÏË ÏfÓ L‡¯Óe≈…««»∆«¿ƒ««»ƒ¿¿«
„Ú ,ÔBÙv‰ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜Á¯˙‰Ïe ËÚÓ¿«¿ƒ¿«≈≈««««»∆¿∆∆«»«
‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ÔË¯Ò L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,ÔË¯Ò L‡…̄«¿»¿ƒ¿∆…«¿»»≈««««»∆
‰ÏÚÓ ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔBÙv‰ Áe¯Ï¿««»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ«¬»
ËÚÓ ‰ÂM‰ Â˜Ï ·¯˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ e¯ÊÁÈÂ .·e¯˜a¿≈¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿««»∆¿«
.‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‡e‰L ,ÌÈÊ‡Ó L‡¯ „Ú ,ËÚÓ¿««……¿«ƒ∆««««»∆
Áe¯ „‚k ˜Á¯˙‰Ïe ˙BËÏ eÏÈÁ˙È ÌÈÊ‡Ó L‡¯Óe≈……¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿∆∆«
Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ È„b L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,È„b L‡¯ „Ú ,ÌB¯c»«…¿ƒ¿ƒ¿∆…¿ƒ»≈«««
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÌB¯c Áe¯Ï ‰ÂM‰«»∆¿«»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ
Âw‰ „‚k ËÚÓ ËÚÓ ·¯˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ e¯ÊÁÈÂ .‰ÏÚÓ«¬»¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿«¿«¿∆∆««

.‰ÏË L‡¯ „Ú ,‰ÂM‰«»∆«…»∆

.‰·aÒÓ ÌÈÊ‡Ó L‡¯Â ‰ÏË L‡¯ ‡ˆÓ4Âw‰ ÏÚ ƒ¿»…»∆¿……¿«ƒ¿«≈«««
,el‡ ÌÈL‡¯ ÈLa LÓM‰ ‰È‰zLk ,CÎÈÙÏe .‰ÂM‰«»∆¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«∆∆ƒ¿≈»ƒ≈
ÈˆÁa Á¯Ê˙Â ,ÌB¯„Ï ‡ÏÂ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆»…¿»¿…¿»¿ƒ¿««¬ƒ
‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ‰È‰ÈÂ ,·¯ÚÓ ÈˆÁa Ú˜L˙Â Á¯ÊÓƒ¿»¿ƒ¿««¬ƒ«¬»¿ƒ¿∆«¿««¿»

·eMi‰ ÏÎa ÔÈÂL5. »ƒ¿»«ƒ

היומי.4) בסיבוב השמש עם (אביב)5)יחד טלה בראש
ואז  המשווה, בקו בדיוק השמש (סתיו), מאזנים ובראש

הלילה. לאורך שוה היום אורך

.Â˙BÏÚnÓ ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏkL ,EÏ ¯¯a˙ È¯‰¬≈ƒ¿»≈¿∆»«¬»«¬»ƒ«¬
,¯eÚL d˙iËÏ LÈÂ ,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ ‰ËB ˙BÏfn‰««»»¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ

·¯Â6ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰z ‡Ï ‰iËp‰ ¿…«¿ƒ»…ƒ¿∆≈«»¿∆¿ƒ
.·e¯˜a ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ«¬»≈ƒ¿≈

ביותר.6) הגדולה

.Ê˙BÏÚn‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ,˙BiË ÏL ÌÈ¯eÚM‰ Ì‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆¿ƒ¿ƒƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ ¯OÚ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ‰ÏÁ˙‰‰Â .˙BÏfÓ ÏL∆«»¿««¿»»ƒ¿ƒ«««»∆∆∆«¬
Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ .˙BÏÚÓ Úa¯‡ Ì˙iË -¿ƒ»»«¿««¬∆¿ƒ«¬¿ƒ»»
‰¯OÚ ˙Á‡ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏL .˙BÏÚÓ ‰BÓL¿∆«¬¿ƒ«¬¿ƒ»»««∆¿≈
LÓÁ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â .‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ«¬∆¡»¿«¿»ƒ«¬¿ƒ»»¬≈
‰¯OÚ ‰BÓL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬¬ƒƒ«¬¿ƒ»»¿∆∆¿≈
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈML .˙BÏÚÓ«¬ƒƒ«¬¿ƒ»»∆¿ƒ«¬
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»¿«ƒ¿∆¿ƒ«¬
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬
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קפה ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - elqk b"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ
.‰ÏÚÓ«¬»

.ÁÔÈaÓ Ì˙Ó Ì‰Ï Áwz - ÔÈna ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«»∆¿»»ƒ≈
LÓMa e¯‡aL BÓk ,˙BiËp‰ ÈzL7Á¯i·e8?„ˆÈk . ¿≈«¿ƒ¿∆≈«¿«∆∆«»≈«≈«

ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬¿ƒ»»¿≈«¬¿ƒ»»ƒ¿«
ÏÚÂ .˙BÏÚÓ ÚLz Ì˙iË - ÌÈ¯OÚÂ LÏL ˙BÏÚn‰««¬»¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈««¬¿«

.˙B¯OÚ‰ ÌÚ Ô‰L ÌÈ„Á‡‰ ÏÎa BÊ C¯c∆∆¿»»¬»ƒ∆≈ƒ»¬»

ה"ז.7) פי"ג, ה"ז.8)למעלה פט"ו, למעלה

.Ë„Ú „Á‡Ó ˙BÏÚÓ ÏL ‰iËp‰ Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈««¿ƒ»∆«¬≈∆»«
·Á¯a ÌeÚ„B‰L C¯„k ,Ôlk Ì˙iË Ú„z - ÌÈÚLzƒ¿ƒ≈«¿ƒ»»À»¿∆∆∆«¿¿…«

Á¯i‰9n‰ ‰È‰ Ì‡L :‰‡Ó „Ú ÌÈÚLz ÏÚ ¯˙BÈ ÔÈ «»≈«∆ƒ»»«ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ«≈»
‰È‰ Ì‡Â ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿«ƒ≈»¿ƒ¿ƒ»»
Ú¯‚z - ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó „Ú ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ≈«≈»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«

ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ10ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡Â , ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»»≈«»«ƒ
B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒƒƒ¿«
‡e‰Â ,B˙iË Ú„z ¯‡Lp‰Â ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈«¿ƒ»¿
.˙ÙÒBz ‡ÏÂ ÔBÚ¯‚ ‡Ïa E„ÈaL ÔÈn‰ B˙B‡ ˙iË¿ƒ««ƒ¿»∆¿»¿¿…≈»¿…∆∆

הי"ג.9) פט"ז, מאזנים)10)למעלה (מזל מעלות בק"פ כי
המשווה. מקו נטיה כל אין

.È‰ËB Á¯i‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈««»«¬«»≈«∆
ÌB¯c „‚k B‡ ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆¿∆∆¿»»¿∆∆¿
‡È‰L ‰ÏÚn‰ ˙iË ‰nk ‰lÁz Ú„z - ÌÏBÚ‰»»≈«¿ƒ»«»¿ƒ«««¬»∆ƒ
ÔBÙˆÏ ,‰ËB ‡È‰ Áe¯ ‰Ê È‡Ïe ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿»

ÌB¯„Ï B‡11Á¯i‰ ·Á¯ ‡ÈˆB˙Â ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â . ¿»¿«¬…¿«¿…¿ƒ…««»≈«
Ì‡ .ÈÓB¯„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ ‰‡¯˙Â ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ

B˙ÏÚÓ ˙iËe Á¯i‰ ·Á¯ e‡ˆÓ12ÔB‚k ,˙Á‡ Áe¯a ƒ¿¿…««»≈«¿ƒ««¬»¿«««¿
ıa˜z - ÌÈiÓB¯c B‡ ÌÈiBÙˆ Ì‰ÈL eÈ‰L∆»¿≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈

Ì‰ÈL13‰È‰L ÔB‚k ,˙BÁe¯ ÈzLa e‡ˆÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿∆»»
Ì‰ÈMÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z - ÈBÙˆ „Á‡‰Â ÈÓB¯c „Á‡‰»∆»¿ƒ¿»∆»¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿≈∆
‰ÂM‰ Â˜ ÏÚÓ Á¯i‰ ˜Á¯Ó ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,·¯‰ ÔÓƒ»«¿«ƒ¿»∆¿««»≈«≈«««»∆

Ì‰ÈLa ·¯‰ da ‰È‰L Áe¯‰ d˙B‡a14. ¿»»«∆»»»»«ƒ¿≈∆

ה"ג.11) האמיתי.12)עי' הירח מקום תחבר 13)של
על  מראה המזלות, ממעלות המעלה נטיית כי המספרים, את
נטיית  על מראה הירח ורוחב המשווה, קו מן השמש נטיית

השמש. מן ")14הירח המעט Ì‰È˘Óצ"ל דוגמת ,"
קושטא. בדפוס הוא וכן מכיון ‚ÌÈÚ¯Â"משנים", ,

זה. את זה מבטלים מנוגדים בכיוונים השווים שהמספרים

.‡ÈÂw‰ ÏÚÓ ‰ËB Á¯i‰ ‰nk Ú„ÈÏ e‡a ?„ˆÈk≈«»≈««»«»≈«∆≈«««
,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ‡e‰L ,‰i‡¯‰ ÏÈÏa ‰ÂM‰«»∆¿≈»¿ƒ»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»

zÚ„È ¯·Îe15ÏfnÓ ‰¯OÚ ÚLz ‰˙È‰ Á¯i‰ ˙ÏÚnL ¿»»«¿»∆«¬««»≈«»¿»¿«∆¿≈ƒ««
BÓk ÔBÙˆa d˙iË ,¯BL16·Á¯Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL ¿ƒ»»¿»¿¿∆∆¿≈«¬¿…«
BÓk ÌB¯„a ‰È‰ Á¯i‰17ÔÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z ,˙BÏÚÓ Úa¯‡ «»≈«»»¿»¿«¿««¬ƒ¿««¿«ƒ

˜BÁ¯ Á¯i‰ ‡ˆÓ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ¯‡MÈ - ·¯‰»«ƒ»≈«¿«∆¿≈«¬ƒ¿»«»≈«»
;ÔBÙˆ Áe¯Ï ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆«¿«∆¿≈«¬¿«»

‰È‰ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL ‡e‰L ,·¯‰ ÔÈn‰ È¯‰L∆¬≈«ƒ¿»»«∆¿∆∆¿≈«¬»»
ÈÙÏ ,˜ec˜„ ‡Ïa ·e¯˜a - ‰Ê ÔBaLÁ ÏÎÂ .ÈBÙ¿̂ƒ¿»∆¿∆¿≈¿…ƒ¿¿ƒ

‰i‡¯a ÏÈÚBÓ BÈ‡L18. ∆≈ƒ»¿ƒ»

הי"ג.15) פי"ז, למעלה מעלות 16)עי' י"ח כי בדיוק, ולא
ה"ז. למעלה עי' שור, ממזל מעלות בכ' הנטייה עולה

מדקדק,17) הרמב"ם אין חלקים. ונ"ג מעלות שלוש בעצם
זו. הלכה בסוף זאת מבאר שהוא מועיל 18)כפי אלא

˙ÏÈÁ˙Î הירח היה להיכן לשאלה: תשובה למתן חשבון
ה"א. ועי' נוטה,

.·ÈÏ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯Ó Áe¯ BÊ È‡ ƒƒ¿∆≈«¿≈«≈»»
Âw‰ ÏÚÓ B˜Á¯Ó Ú„˙Â ·LÁz - ‰ËB Á¯i‰ ‰‡¯È≈»∆«»≈«∆«¿…¿≈«∆¿»≈«««
epnÓ ·B¯˜ B‡ ,‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‰È‰È Ì‡ :‰ÂM‰«»∆ƒƒ¿∆««««»∆»ƒ∆

ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa ˙BÏÚÓ LÏL B‡ ÌÈzLa19‰‡¯È - ƒ¿«ƒ»«¬¿»¿»≈»∆
·¯ÚÓ ÚˆÓ‡ „‚k ÔeÎÓ20˙eÎÓ B˙ÓÈ‚t ‰‡¯˙Â , ¿À»¿∆∆∆¿««¬»¿≈»∆¿ƒ»¿À∆∆

.‰ÂLa ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚k¿∆∆ƒ¿«»»¿»∆

(19 ֿ בלתי בחשבון רב ערך אין מעלות שלוש או לשתים
זה. המשווה,20)מדויק קו על הירח השקיעה בשעת אם

במרחק  נע הירח אם במערב. בדיוק שוקע אותו רואים הרי
שקיעתו  גם הרי לדרום, או לצפון המשווה, קו מן מסויים

המשווה. קו מן במרחק תהיה

.‚ÈÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»≈««««»∆ƒ¿»»
‰‡¯˙Â ,BBÙˆ ÔÈ·e ÌÏBÚ‰ ·¯ÚÓ ÔÈa ‰‡¯È -≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆
ÌB¯c „‚k ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚kÓ ‰ËB B˙ÓÈ‚t¿ƒ»»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿

.ÌÏBÚ‰»»

.„È- ÌÏBÚ‰ ÌB¯„Ï ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈««««»∆ƒ¿»»
B˙ÓÈ‚t ‰‡¯˙Â ,BÓB¯c ÔÈ·e ÌÏBÚ‰ ·¯ÚÓ ÔÈa ‰‡¯È≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆¿ƒ»
·¯ ÈÙÏe .ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚kÓ ‰ËB»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿»»¿ƒ…

‰iËp‰ ·¯ ÈÙÏe ,˜Á¯n‰21. «∆¿»¿ƒ…«¿ƒ»

לצד 21) יותר, גדול המשווה קו מן שהמרחק במידה בה
החלק  נטיית יותר גדולה במידה בה דרום, לצד או צפון

צפון. לצד או דרום לצד המזרח מן הפגום

.ÂË‰È‰ ‰nk :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡L - ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜ÁÓe≈¬ƒ«»≈ƒ∆¿ƒ»∆«»»»
?dB·‚22‰i‡¯‰ ˙LwÓ Ú„eÈ ‰Ê ¯·„Â23ÔÓÊaL : »«¿»»∆ƒ»«ƒ∆∆»¿ƒ»∆ƒ¿«

‡e‰ el‡k Á¯i‰ ‰‡¯È - ‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰zL∆ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»¿»»≈»∆«»≈«¿ƒ
dB·b ‰‡¯È - ‰k¯‡ ‰È‰zL ÔÓÊ·e ,ı¯‡‰ ÔÓ ·B¯»̃ƒ»»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆¬À»≈»∆»«
ÏÚÓ B‰·‚ ÈÙÏ ,‰i‡¯‰ ˙L˜ C¯‡ ÈÙÏe .ı¯‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿ƒ…∆∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¿≈«

.ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯a ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒ«»≈«ƒ

ב.22) כג, השנה ראש הי"ד.23)עי' פי"ז, למעלה עי'

.ÊËÌ‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈÎ¯c‰ Ïk ˙BBaLÁ e¯‡a È¯‰¬≈≈«¿∆¿»«¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆
Ïk‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜Á·e ‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„Èaƒƒ«»¿ƒ»«¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«…
‡ÏÂ ,‰¯Bz‰ ÈÎ¯cÓ C¯c e¯qÁÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÈ·ÓÏ Úe„È»«ƒ¿ƒƒ¿…¿«¿∆∆ƒ«¿≈«»¿…
ÏÚÓ eL¯c .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÙÒa ‰È¯Á‡ Lw·Ï eËËBLÈ¿¿¿«≈«¬∆»ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈«

Ó ˙Á‡ ,e‡¯˜e '‰ ¯ÙÒ‰¯cÚ ‡Ï ‰p‰24. ≈∆¿»««≈≈»…∆¿»»
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הענין 24) מסתיים ר"מ רומי ובדפוס קושטא בדפוס
דסייען. רחמנא בריך במילים:

-mipnfxtq
zFkldzFIprY ¦§©£¦

˙Ú ÏÎa ÌM‰ ÈÙÏ ˜ÚˆÏ :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒ¿…ƒ¿≈«≈¿»≈
.¯eav‰ ÏÚ ‡B·z ‡lL ‰ÏB„‚ ‰¯»̂»¿»∆…»««ƒ

¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
זה 1) ואי מקבלו, אדם וכיצד מהו, התענית ענין בו נתבאר

וסוף  תענית. בכל צבור עושין ומה תענית, בכל אסור דבר
מצות  אחר לנמשך כללי ביאור שהוא מה בו נתבאר דבר

שם. כמבואר צרה בעת לזעוק והוא התורה,

.‡˜ÚÊÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙B¯ˆBˆÁa ÚÈ¯‰Ïe3 ƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ¿…¿»ƒ««¬¿
¯v‰ ÏÚ :¯Ó‡pL .¯eav‰ ÏÚ ‡B·zL ‰¯ˆ Ïk ÏÚ«»»»∆»««ƒ∆∆¡««««
¯·c Ïk :¯ÓBÏk .˙¯ˆˆÁa Ì˙Ú¯‰Â - ÌÎ˙‡ ¯¯v‰«…≈∆¿∆«¬≈…∆«¬…¿…¿«»»»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰a¯‡Â ¯·„Â ˙¯va ÔB‚k ,ÌÎÏ ¯ˆiL4, ∆»≈»∆¿«…∆¿∆∆¿«¿∆¿«≈»∆

eÚÈ¯‰Â Ô‰ÈÏÚ e˜ÚÊ5. «¬¬≈∆¿»ƒ

רם.2) בקול מעשת 3)להתפלל עשויות היו החצוצרות
ה"ה). המקדש כלי מהל' (פ"ג כסף ב'ספרי'4)של

ואשה  וירקון, שדפון, אומר... עקיבא "רבי ט: י, לבמדבר
על  תלמודֿלומר מנין? בים המטורפת וספינה לילד, מקשה
הציבור  על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר הצר

בחצוצרות". והרעותם (או"ח 5)- אברהם' ה'מגן וכתב
לתקוע  נוהגין אנו אין למה תמה, "ואני תקעו): סי' תחילת
מכלֿמקום  בבבל, ציבור תענית שאין ואףֿעלֿפי צרה, בעת
עמדו  [וכבר תענית?" בלא לתקוע מדאורייתא מצוה הלא
הגר  מארץ (הצופה לראשֿהשנה בדרשתו הרמב"ן זה על
הוא  בתענית בצרפת תוקעין שאין שמה וכתב וב'), א' שנה
בבבל" ציבור תענית "אין שאמרו שמה סבורים שהם מפני

ולתקיעות]. לתפילה אפילו היינו -

.·‡B·zL ÔÓÊaL .‡e‰ ‰·eLz‰ ÈÎ¯cÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒ«¿≈«¿»∆ƒ¿«∆»
ÏÏ‚aL Ïk‰ eÚ„È ,eÚÈ¯ÈÂ ‰ÈÏÚ e˜ÚÊÈÂ ‰¯»̂»¿ƒ¿¬»∆»¿»ƒ≈¿«…∆ƒ¿«
eh‰ ÌÎÈ˙BBÚ :·e˙kk .Ô‰Ï Ú¯e‰ ÌÈÚ¯‰ Ì‰ÈOÚÓ«¬≈∆»»ƒ«»∆«»¬≈∆ƒ

.Ì‰ÈÏÚÓ ‰¯v‰ ¯ÈÒ‰Ï Ì¯‚iL ‡e‰ ‰ÊÂ .'B‚Â¿¿∆∆ƒ¿…¿»ƒ«»»≈¬≈∆

.‚¯·c :e¯Ó‡È ‡l‡ ,eÚÈ¯È ‡ÏÂ e˜ÚÊÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…ƒ¿¬¿…»ƒ∆»…¿»»
- ˙È¯˜ ‰¯˜ BÊ ‰¯ˆÂ ,eÏ Ú¯‡ ÌÏBÚ‰ ‚‰nÓ ‰Ê∆ƒƒ¿«»»≈«»¿»»ƒ¿…ƒ¿≈
˜·c‰Ï Ì‰Ï ˙Ó¯B‚Â ,˙ei¯ÊÎ‡ C¯c BÊ È¯‰¬≈∆∆«¿¿ƒ¿∆∆»∆¿ƒ»≈
‡e‰ .˙B¯Á‡ ˙B¯ˆ ‰¯v‰ ÛÈÒB˙Â .ÌÈÚ¯‰ Ì‰ÈOÚÓa¿«¬≈∆»»ƒ¿ƒ«»»»¬≈

:‰¯Bza ·e˙kLÈ‡ Ìb ÈzÎÏ‰Â ,È¯˜a ÈnÚ ÌzÎÏ‰Â ∆»«»«¬«¿∆ƒƒ¿∆ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
È„k ‰¯ˆ ÌÎÈÏÚ ‡È·‡Lk :¯ÓBÏk .È¯˜ ˙ÓÁa ÌÎnÚƒ»∆«¬«∆ƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆»»¿≈
˙ÓÁ ÌÎÏ ÛÈÒB‡ ,È¯˜ ‡È‰L e¯Ó‡z Ì‡ ,e·eLzL∆»ƒ…¿∆ƒ∆ƒƒ»∆¬«

.È¯˜ B˙B‡∆ƒ

.„ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe6˙BpÚ˙‰Ï ,7‰¯ˆ Ïk ÏÚ8‡B·zL ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿««»»»∆»
˙BiÚz‰ ÈÓÈ·e .ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁ¯iL „Ú ¯eav‰ ÏÚ««ƒ«∆¿À¬ƒ«»«ƒƒ≈««¬ƒ

˙BlÙ˙a ÔÈ˜ÚBÊ el‡‰9ÔÈÚÈ¯Óe ÌÈpÁ˙Óe »≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ

ÔÈÚÈ¯Ó ,Lc˜na eÈ‰ Ì‡Â .„·Ïa ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒƒ
¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa10˙B¯ˆBˆÁ‰Â ¯v˜Ó ¯ÙBM‰ . «¬¿«»«»¿«≈¿«¬¿

ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙BÎÈ¯‡Ó11ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙B¯ˆBˆÁa «¬ƒ∆ƒ¿«««¬¿¿≈¿ƒ
:¯Ó‡pL ,Lc˜na ‡l‡ „Á‡k ¯ÙBLÂ ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿¿»¿∆»∆»«ƒ¿»∆∆¡«

'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â ˙B¯ˆˆÁa12. «¬…¿¿»»ƒƒ¿≈«∆∆

(מגידֿמשנה).6) בתורה עינוי נזכר לא שהרי חכמים.
יט.).7) תענית (משנה, הציבור על צום לגזור
שני.8) בפרק להלן בפרק 9)המבוארות להלן המבוארות

ב.10)רביעי. כו, השנה ראש תענית.11)משנה, של
ה'".12) המלך "לפני הוא שכינה, גילוי ששם המקדש בית

.‰,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ,el‡ ˙BiÚz«¬ƒ≈∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
„ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ ÔÈ‡L ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈ‡≈»««∆≈…«ƒ¿ƒ«¬…

‰Ê ¯·„a13‰lÁza ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â .14ÈLa ‡l‡ ˙ÈÚz ¿»»∆¿≈¿ƒ«¿ƒ»«¬ƒ∆»¿≈ƒ
Á‡lL ÈLÈÓÁ·e ˙aMaÂÈ¯15ÔÎÂ .ÂÈ¯Á‡lL ÈL·e ««»«¬ƒƒ∆¿«¬»¿≈ƒ∆¿«¬»¿≈

ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL :‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ16.eÓÁ¯iL „Ú . ««≈∆«∆≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«∆¿À»

רוב 13) אלאֿאםֿכן הציבור על גזירה גוזרים אין ולעולם
ה"ה). ממרים מהל' (פ"ב בה לעמוד יכולים הציבור

טו:).14) תענית (משנה, התעניות סדרת התחלת
שלא 15) בחמישי בתחילה הציבור על תענית גוזרין "ואין

למוצאי  שקונים חנויות בעלי כשרואין השערים", להפקיע
לשבת, ואחת תענית לליל אחת גדולות, סעודות שתי חמישי
השער  ומפקיעין ומייקרין לעולם רעב שבא סבורין יהיו
אם  יאמרו שלא כתב: למשניות, בפירושו והרמב"ם (רש"י).
לגזור  דוחקים היו לא בא, שהרעב ביתֿדין שראו לא
השער. ויפקיעו ייקרו כן ומפני לשבת, סמוך עתה התענית

מכתבֿידו 16) אחרת נוסחא שמצא כתוב, קדמון בכתבֿיד
(וכ"ה  וחמישי" ושני חמישי הסדר על "וכן הרמב"ם: של
המשך  שאת יוצא, זו גירסא ולפי וה"ט). ה"ה פ"ג להלן
התנאֿקמא  כדעת בחמישי, ולהתחיל לקבוע אפשר התעניות
הראשונות  שאין "כשם שאמר יוסי כרבי ולא במשנה, שם
בפירוש  פסק וכן אחרונות". ולא שניות לא כך בחמישי,
גם  שכתב, "בתחילה" ומלשון רוקח'). ('מעשה שם המשנה

זו. כנוסחא נראה כן

.Â‡ÏÂ ˙B˙aLa ‡Ï ¯eav‰ ÏÚ ˙BiÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡≈¿ƒ«¬ƒ««ƒ…¿«»¿…
ÌÈ·BË ÌÈÓÈa17‡ÏÂ ¯ÙBMa ‡Ï Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»∆…«»¿…

‰lÙ˙a Ì‰a ÌÈpÁ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁa18. «¬¿¿…¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»
¯‰ B‡ ,Ì"ekÚ ‰eÙÈw‰L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡19, ∆»ƒ≈»¿»ƒ∆ƒƒ»«»»

Ìia ˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡20„ÈÁÈ elÙ‡ .21ÈtÓ Ûc¯p‰ ¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈpÚ˙Ó) - ‰Ú¯ Áe¯ ÈtÓe ÌÈËÒÏ ÈtÓ ,Ì"ekÚ22 «ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈«»»ƒ¿«ƒ

.‰lÙ˙a Ì‰ÈÏÚ ÌÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊ(Â ˙aLa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«»¿¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ Ï·‡23ÌÚ‰ ˙‡ ıa˜Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»¿¿«≈∆»»

¯ÊÚÏ24.ÔÏÈv‰Ïe Ì˙B‡ «¿…»¿«ƒ»

הציבור 17) על תענית גוזרין "אין ב: טו, תענית משנה,
וכן  וימיםֿטובים. בשבתות וכלֿשכן כו'" חדשים בראשי

ה"א. פ"ח נדרים ב'ירושלמי' יט,18)מפורש שם משנה,
אפילו  המזונות על שצועקים ה"ב, פ"ב להלן וראה א.

שטפון.19)בשבת. בים,20)סכנת סערה בה שפגעה
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להשבר. קרובה ב.21)והיא כב, רבינו 22)תענית
תפלת  היינו יד.), (תענית ב'עננו' מתריעין שאמרו מה מפרש
המשנה  בפירוש כתב וכן (מגידֿמשנה). בתענית עננו
הכ"ד, שבת דהל' בפ"ב למעלה אבל שמתענין. יט.) (תענית
(כסףֿמשנה). שמתענים הביא לא הי"ב, שם ל' ובפרק
עליהם  "מתענין העתיק לא תקעו) סי' (או"ח ב'טור' ואמנם

שרי?"23)בשבת". מי בשבת, "שופרות א: יד, בתענית
בשבת?). בשופר לתקוע מותר וכי יוסי,24)(= כרבי

רבינו  ופירשה לצעקה", ולא "לעזרה יט.) (תענית שאמר
שאין  אלא בתקיעה, ובין בתפילה בין המשניות') (ב'פירוש
לענין  אבל בשבת, הצעקה מניעת לענין כדבריו הלכה
רבינו  בדברי לפרש יש [וכן כדבריו. הלכה - לעזרה תקיעה
בשבת  עליהן "שמתריעין הי"ב שבת מהל' פ"ל למעלה

בתקיעה]. דהיינו - לעזרן"

.ÊB‡ ,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‰lÁza ˙ÈÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ»¿»≈√»ƒ
ÌÈ¯eÙe ‰kÁa25„ÚBÓ ÏL BlÁa B‡ ,26eÏÈÁ˙‰ Ì‡Â . «¬À»ƒ¿À∆≈¿ƒƒ¿ƒ

ÌBÈ Ô‰a Ú‚Ùe ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ‰¯v‰ ÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«««»»¬ƒ∆»»«»∆
a ÌBi‰ ÔÈÓÈÏLÓe ÔÈpÚ˙Ó - el‡Ó.˙ÈÚ˙ ≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«¿«¬ƒ

ב.25) טו, תענית חולו 26)משנה, נזכר לא שם במשנה
מועד. של

.Áel‡ ˙BiÚz27˙B¯v‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙nL ,28ÔÈ‡ , «¬ƒ≈∆ƒ¿«ƒ««»≈
ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ˙B˜ÈÓ ‡ÏÂ ˙B¯aÚ ‡Ï Ô‰a ÔÈpÚ˙Ó29. ƒ¿«ƒ»∆…À»¿…¿ƒ¿…¿«ƒ

‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓe30,¯ÁÓÏ ÔÈpÚ˙nL Èt ÏÚ Û‡ À»ƒ∆¡…««¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»
¯Ën‰ ˙BiÚzÓ ıeÁ31¯‡a˙iL BÓk ,32˙ÈÚz ÏÎÂ . ƒ«¬ƒ«»»¿∆ƒ¿»≈¿»«¬ƒ

‰Ê È¯‰ ,„ÈÁÈ ÔÈa ¯eaˆ ÔÈa ,‰ÏÈla da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»««¿»≈ƒ≈»ƒ¬≈∆
¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰˙BLÂ ÏÎB‡33‡lL ‡e‰Â . ≈¿∆«∆«¬∆««««¿∆…

ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÔLÈ Ì‡ Ï·‡ ,ÔLÈ34. »≈¬»ƒ»≈≈≈¿≈

דתענית.27) פ"ב ו'תוספתא' א. יד, אבל 28)תענית
גם  - הגשמים עצירת על שגוזרים אחרונות תעניות בשבע

ה"ה). פ"ג (להלן מתענים לא 29)אלה נזכרו לא קטנים
שהרי  עיון, צריך ואמנם שם. בתוספתא ולא שם, בגמרא
שהם  באלה שהמדובר ואפשר לעולם? מתענים אינם קטנים
המנהג  וכן אנשים. לגבורת הגיעו שלא זמן כל שנה, י"ג בני
לנקבה  וט"ו לזכר מי"ח פחותים על תענית גוזרין שאין
שאין  שהכוונה אומרים ויש תקעו). סי' או"ח אברהם' ('מגן
ליום  דומות האלו התעניות ואין לחנכם, אפילו צריך
שכתב  כמו שעות, בתענית הקטנים שמחנכים הכיפורים
בהגהותיו). (האדר"ת ה"י עשור שביתת מהל' בפ"ב רבינו

א.30) יב, שניות.31)תענית תעניות להלן 32)שלש
ה"ג. שם.33)פ"ג בתענית הפסיק 34)כרבי, שהרי

התנה  לא אם שדווקא אומרים ויש האכילה. מן והסתלק
'ירושלמי' בשם (מגידֿמשנה מותר - התנה אם אבל לאכול,

ה"ד). פ"א תענית

.Ë„ÈÁi‰ Ck ,Ô˙¯ˆ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ¯eav‰L ÌLk¿≈∆«ƒƒ¿«ƒ«»»»»«»ƒ
B˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó35B‡ ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ƒ¿«∆«»»≈«¬≈∆»»∆

BÏ LÈ - ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ¯eÒ‡ B‡ ,¯a„na ‰ÚBz∆«ƒ¿»»¿≈»¬ƒ≈
¯ÓB‡Â .B˙lÙ˙a ÌÈÓÁ¯ Lw·Ïe ÂÈÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«»»¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ»¿≈

'eÎÂ "eÚ"36‰pÚ˙È ‡ÏÂ .Ïlt˙nL ‰lÙz ÏÎa ¬≈¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«∆

‡ÏÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‡ÏÂ ˙B„ÚBÓa ‡ÏÂ ˙B˙aLa¿«»¿…¿¬¿…¿»≈√»ƒ¿…
ÌÈ¯eÙe ‰kÁa37. «¬À»ƒ

כולן 35) "על שאמר כב:) (תענית יוסי רבי של כתנאֿקמא
עצמו  לסגף רשאי יחיד שם) שנזכרו הצרות כל (על
את  ה' "ויגוף טוֿטז: יב, בשמואלֿב מפורש וכן בתענית".
ויצום  הנער בעד האלקים את דוד ויבקש ויאנש. כו' הילד

בהגהותיו). (האדר"ת צום" "יחיד 36)דוד ב: יג, תענית
בשומע  - (=עננו) תענית של מתפלל תענית, עליו שקיבל

א.37)תפלה". י, שם,

.È,ÌBÈ „BÚaÓ „ÈÁi‰ ÂÈÏÚ dÏa˜ ‡lL ˙ÈÚz Ïk»«¬ƒ∆…ƒ¿»»»«»ƒƒ¿
˙ÈÚz BÈ‡38˙lÙz Ïlt˙iLk ?dÏa˜Ó „ˆÈk . ≈«¬ƒ≈«¿«¿»¿∆ƒ¿«≈¿ƒ«

.˙ÈÚ˙a ‡‰‡ ¯ÁÓ :‰lÙz‰ ¯Á‡ ¯ÓB‡ ,‰ÁÓƒ¿»≈«««¿ƒ»»»¡≈¿«¬ƒ
BaÏa ¯ÓB‚Â39‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿»»¿««ƒ∆

ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï ,‰ÏÈla ÏÎB‡40BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¿»…ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»«¿ƒ
‰Ê ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ˙BpÚ˙‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Â¿ƒ≈»»¿ƒ¿«¿»«¿»»»ƒ∆
,‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ Ïk ÏÎB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Á‡««∆««ƒ∆≈»«¿»»«¿»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÏ ‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡Â .B˙ÈÚz „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ«¬ƒ¿≈»ƒ«»»¿»»

B„BÚaÓ41. ƒ¿

קבלה 38) בלי בתענית יושב (אם יתיב "ואי א: יד, שם,
דמליא  למפוחא דמיא שילא: בר רבה אמר מאי? מבערב),
האור  את הנפחין בו שנופחין למפוח דומה (הוא זיקא
- בחינם אכל שלא רוח, נתמלא זה אף ברוח, המתמלא
כתענית  הוא אבל וכלל, כלל תענית זה אין כלומר רש"י)",

יג). הלכה (להלן היה 39)שעות המגידֿמשנה, בנוסחת
אומר  התפילה, אחר או מנחה תפילת "כשיתפלל כתוב:
בשומע  היינו - כשיתפלל ופירשה: בלבו". וגומר עננו
שסיים  אחר - התפילה אחר או ר"ח), (וכפירוש תפילה
שכתב  ומה רגליו. שיעקור קודם רש"י) (וכפירוש תפילתו
והיינו  סו. סי' ויקהל בשאילתות גם הוא כן עננו", "אומר
אשב  למחר כי תעניתי, צום ביום עננו ה' "עננו שאומר
רא"ש  ועי' יג), סי' דתענית פ"א אשר"י (הגהות בתענית"

הספר. בסוף רבינו ותשובות ב.40)שם, יא, תענית
שלו.41) יום מבעוד

.‡ÈÂÈÏÚ Ïa˜42„·Ï· - ¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ÌBÈ „BÚaÓ ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ¿«¿»»ƒ¿«
CÏÓ ‰ÏÈl·e ,‰pÚ˙‰Â43ÈL ÌBÈa ˙BpÚ˙‰Ï44Û‡ , ¿ƒ¿«»««¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ«

dÏa˜ ‡lL ÈtÓ ,˙ÈÚz dÈ‡ - B˙ÈÚ˙a ÔlL ÏÚ«∆»¿«¬ƒ≈»««ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»
ÏÎB‡ ‰È‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿¿≈»ƒ«∆»»≈
,˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ ¯˜aa ÌÈkL‰Â ‰ÏÈl· ‰˙BLÂ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«

ÏÏk ˙ÈÚz BÊ ÔÈ‡L45. ∆≈«¬ƒ¿»

שם.42) שני.44)התחרט.43)תענית, ביום גם כלומר,
שעות,45) תענית דין לו ויש תענית. קבלת בלא שצם מכיון

יג. בהלכה להלן המבואר

.·È‰‡B¯‰46¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï CÈ¯ˆ ,Ú¯ ÌBÏÁ47È„k , »∆¬«»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿≈
¯BÚÈÂ ·eLiL48.‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰a OtÁÈÂ ÂÈOÚÓa ∆»¿≈¿«¬»ƒ«≈»∆¿«¬…ƒ¿»

"eÚ" Ïlt˙Óe .˙aLa elÙ‡Â ‰pÚ˙Óe49ÏÎa ƒ¿«∆«¬ƒ¿«»ƒ¿«≈¬≈¿»
‰pÚ˙n‰Â .ÌBÈ „BÚaÓ dÏa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰lÙz¿ƒ»««ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿«∆

˙aL ‚Ú ÏhaL ÈtÓ ,¯Á‡ ÌBÈ ‰pÚ˙Ó ,˙aLa50. ¿«»ƒ¿«∆«≈ƒ¿≈∆ƒ≈…∆«»
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ב.46) יב, אין 47)תענית הזה שבזמן אומרים, "יש
בפתרון  בקיאין אנו שאין בשבת, חלום תענית להתענות
שנמצא  אומרים והעולם רע, ואיזה טוב איזה לידע חלומות
בשבת: מתענים חלומות שלשה שעל קדמונים, בספרים
נעילה, בשעת הכיפורים יום או שנשרף, ספרֿתורה הרואה
שהחלומות  לי ונראה שנפלו, שיניו או ביתו קורות או
עליהם  גם רעים, שהם הרואה פרק ברכות במסכת שאמרו
רפח). סי' או"ח ערוך' ('שולחן בשבת" מתענין

(מגידֿמשנה).49)ויתעורר.48) גדולות' 'הלכות כתבו כן
שמתענה 50) זה של תקנתו (מה תקנתיה "מאי שם: תענית,

(ישב  לתעניתא" תעניתא ליתיב בשבת)? חלום תענית
בשבת). שהתענה זה על ויכפר אחר, בתענית

.‚È˙BÚL Ì„‡ ‰pÚ˙Ó51ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ‡e‰Â , ƒ¿«∆»»»¿∆……«¿
ÌBi‰ ¯‡L52ÂÈˆÙÁa „e¯Ë ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ¿»«≈«¬≈∆»»»«¬»»

ÚLz „Ú B‡ ˙BˆÁ „Ú ÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÂÈÎ¯ˆa ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ¿»»¿…»««¬«≈«
˙BÚL53ÌBi‰ ÔÓ e¯‡LpL ˙BÚMa ˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ , »¿ƒ¿«¿ƒ¿««»∆ƒ¿¬ƒ«

˙BÚL Ô˙B‡ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ -54Ô‰a Ïlt˙Óe , ¬≈∆ƒ¿«∆»»ƒ¿«≈»∆
˙BÚL Ì„˜ ˙ÈÚz‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ È¯‰L ."eÚ"¬≈∆¬≈ƒ≈»»««¬ƒ…∆¿
ÏÈÁ˙‰ Ck ¯Á‡Â ,‰˙LÂ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚz‰««¬ƒ¿≈ƒ»«¿»»¿««»ƒ¿ƒ

˙BÚL ˙ÈÚz ‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ¯‡L ˙BpÚ˙‰Ï55. ¿ƒ¿«¿»«¬≈∆«¬ƒ»

ב.51) יא, א.52)שם, יב, קיבל 53)שם, לא כלומר,
טעם. לא טרדתו מפני אלא תענית, מן 54)עליו שנשארו

דרבי 55)היום. "מילתיה ה"א: פ"ח נדרים 'ירושלמי'
דדמך  ושמע בצור, הוה יונה רבי שעות, מתענין אמר יונה
(גבינה) גובנה דאכיל אףֿעלֿגב יוסי, דרבי בריה (נפטר)
יומא" ההוא כל צם - יום) באותו מים (ושתה מיא ושתה
חולקים  הראשונים וכל הראב"ד אבל לתענית). לו (ונחשב
יב.). (תענית בפירוש אומר שהבבלי שכיון וסוברים, עליו
על  חולק הוא הערב", עד כלום טעם שלא "והוא
לפרש  הרמב"ם שדעת המגידֿמשנה וכתב ה'ירושלמי'.
שחושב  משעה היינו הערב", עד כלום טעם שלא "והוא
עליו  שקעה שלא תענית "כל שאמרו: מה [והיינו להתענות.
שם) (תענית, חננאל רבינו וכגירסת תענית" אינו - החמה
שלא  והוא כו' לשעות מתענין דאמרת הא חסדא: רב "אמר
תענית  כל דאמר לטעמיה חסדא רב כו' הערב עד כלום טעם
כהראב"ד  ולא תענית". שמיה לאו - חמה עליו שקעה שלא
למעט  באה והראשונה נפרדות, מימרות שתי שהן שכתב,
עד  התענית עליו קיבל ואחרֿכך היום חצות לפני שאכל מי
בו  חזר שהרמב"ם ששמע מביא, בתשובה והרשב"א הערב].
לא  אם אלא עינוי אינו שעות "עינוי כך: ותיקן זה, מדין

כלום". יום באותו טעם

.„ÈB˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa - ˙ÈÚ˙a Èe¯M‰ Ïk»«»¿«¬ƒ≈∆»»ƒ¿«∆«»»
ÏÚ ¯eav‰ ÌÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BÓBÏÁ ÏÚ B‡«¬≈∆»»ƒ¿«∆ƒ«ƒ«
Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa ÔÈecÚ ‚‰È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì˙¯»̂»»¬≈∆…ƒ¿…ƒƒ¿«¿¿…»≈
,ÔB‡Â ‚‡Bc ‡l‡ ;·Ï ·BËÂ ÁÓO ‰È‰È ‡ÏÂ ,BL‡…̄¿…ƒ¿∆»≈«¿≈∆»≈¿≈
ÏÚ ¯·b ,ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i ‰Ó :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿≈»»»∆∆«

ÂÈ‡ËÁ56È„Îa elÙ‡Â ,ÏÈL·z‰ ˙‡ ÌÚËÏ BÏ ¯zÓe . ¬»»À»ƒ¿…∆««¿ƒ«¬ƒƒ¿≈
˙ÈÚÈ·¯57Â ;.ËÏBÙe ÌÚBË ‡l‡ ,ÚÏ·È ‡lL ‡e‰ ¿ƒƒ¿∆…ƒ¿«∆»≈≈

ÁÎL58ÏÎ‡Â59B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ,60. »«¿»««¿ƒ«¬ƒ

א.56) יא, יד.).57)תענית (ברכות יותר ולא
שם.58) נדרים, בכת"י 60)כזית.59)'ירושלמי'

'עננו' שיתפלל היינו ותעניתו", תפילתו "משלים הגירסא:
אבל  הזה, ביום לצום עליו קיבל אם ודוקא רוקח'). ('מעשה
אבד  ואכל, ושכח שהוא יום באיזה תענית עליו קיבל אם
נדרים  מהל' בפ"ד (רבינו אחר יום לצום וחייב תעניתו

כאן). הראב"ד וכ"כ טז, הלכה

.ÂËÏÚ ;‡t¯˙Â ,‰ÏBÁ‰ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L „ÈÁÈ»ƒ∆»»ƒ¿«∆««∆¿ƒ¿«≈«
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯·ÚÂ ,‰¯ˆ61CÏB‰‰ .62 »»¿»¿»¬≈∆«¿ƒ«¬ƒ«≈

nÓ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ ƒ»∆ƒ¿«ƒƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ¬≈∆
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó63ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏ‰ . ƒ¿«∆«¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»∆≈

.Ô‰nÚ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¬≈∆ƒ¿«∆ƒ»∆
‚‰È Ï‡Â Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È Ï‡ ,‰˙LÂ ÏÎ‡Â ÁÎL»«¿»«¿»»«ƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿«ƒ¿…

BÓˆÚa ÔÈecÚ64. ƒƒ¿«¿

קודם 61) הצרה) עברה (או נתרפא אם ואפילו ב. י, תענית
- משלים אינו ואם התענית. עליו קיבל שהרי היום, חצות
תעבור  לא ואם אתענה לא תעבור אם קונו, עם כמתנה נראה
להשלים  עליהם הטריחו לא ובציבור (רש"י). אתענה
הציבור  טורח מפני היום), חצות קודם הצרה (כשעברה

טז). הלכה להלן שם.62)(מגידֿמשנה תענית,
שנותנים 63) עירו, בני שקיבלו התעניות כל שם: וברש"י

משם. שיצא מקום חומרי אלה 64)עליו וכן שם. תענית,
ינהגו  לא ומניקות, מעוברות כגון להתענות, שפטורים

ה"ה). פ"א תענית ('ירושלמי' בעצמם עידונים

.ÊËÔ‰Ï e„¯ÈÂ ,ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰L ¯eaƒ̂∆»ƒ¿«ƒ««¿»ƒ¿»¿»∆
eÓÈÏLÈ ‡Ï - e„¯È ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :ÌÈÓLb65‡l‡ ; ¿»ƒƒ…∆¬»¿…«¿ƒ∆»

ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÒpk˙Óe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡66; ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ«≈«»
Ò¯ÎÂ ‰Ú·O LÙa ‡l‡ ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«≈«»∆»¿∆∆¿≈»¿»≈

‰‡ÏÓ67¯Á‡ Ì‡Â .ÌBi‰ ·¯ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BˆÁ ¿≈»¿ƒ««¬ƒ¿»«…«
ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÚz eÓÈÏLÈ ,‰M„˜aƒ¿À»«¿ƒ«¬ƒ»¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ«
- ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :‰ÏË·e ‰¯Êb ÏÚ B‡ ,‰¯·ÚÂ ‰¯»̂»¿»¿»«¿≈»»¿»ƒ…∆¬

eÓÈÏLÈ ‡Ï68.eÓÈÏLÈ - ˙BˆÁ ¯Á‡ Ì‡Â , …«¿ƒ¿ƒ««¬«¿ƒ

טרפון.65) ורבי אליעזר כרבי א. יט, תענית משנה,
בשר",66) לכל לחם "נותן בו שכתוב בתהלים, קלו מזמור

ברומו  יושב שהקדושֿברוךֿהוא "מפני הגדול הלל נקרא
קח.). (פסחים בריה" לכל מזון ומחלק עולם של

"נותן 67) בו: שכתוב ש"מתוך א. כו, ודף ב כה, תענית
(רש"י). השובע" על להאמר נראה בשר", לכל לחם

הציבור 68) על הטריחו שלא שלמעלה. גשמים מדין נלמד
רק  נאמר זה שדין סובר הראב"ד אבל התענית. להשלים
יחיד, כדין ציבור דין - צרות בשאר אבל גשמים, בצרת
- התענית עליהם שקיבלו שכיון הקודמת, בהלכה המבואר

הצרה. עברה אם אף אותו להשלים צריכים

.ÊÈ,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙ÈÚz ÌBÈ ÏÎa¿»«¬ƒ∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
ÏÚ ÌÈ˜„B·e ˙Òk‰ ˙È·a ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜f‰Â ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿ƒ«
˙BˆÁ „Ú ˙È¯ÁL ˙lÙz ¯Á‡Ó ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÈOÚÓ«¬≈«¿≈»ƒ≈««¿ƒ««¬ƒ«¬
ÔÈ¯È‰ÊÓe ;˙B¯·Ú ÏL ˙BÏBLÎn‰ ÔÈ¯ÈÒÓe .ÌBi‰«¿ƒƒ«ƒ¿∆¬≈«¿ƒƒ
ÔÈLÈ¯ÙÓe ,˙B¯·ÚÂ ÒÓÁ ÈÏÚa ÏÚ ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â¿¿ƒ¿¿ƒ««¬≈»»«¬≈«¿ƒƒ
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‡ˆBiÎÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏÈtLÓe ,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÏÚÂ ;Ô˙B‡»¿««¬≈¿««¿ƒƒ»¿«≈
el‡ ÌÈ¯·„a69ÌBi‰ ÚÈ·¯ :·¯ÚÏÂ ÌBi‰ ÈˆÁÓe . ƒ¿»ƒ≈≈¬ƒ«¿»∆∆¿ƒ««

‰¯BzaL ˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯·a ÔÈ‡¯B˜70¯ÒeÓ :¯Ó‡pL , ¿ƒƒ¿»¿»∆«»∆∆¡««
ÔÈ¯ÈËÙÓe .BzÁÎB˙a ı˜z Ï‡Â ,Ò‡Óz Ï‡ Èa '‰¿ƒ«ƒ¿»¿«»…¿«¿«¿ƒƒ
ÔB¯Á‡‰ ÌBi‰ ÚÈ·¯e .‰¯v‰ ÔÈÚÓ ˙BÁÎB˙a ‡È·pa«»ƒ¿»≈ƒ¿««»»¿ƒ««»«¬
ÈÙk ÌÈcÂ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊÂ ÌÈpÁ˙Óe ‰ÁÓ ÌÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.ÌÁk…»

שסוגיית 69) [ואףֿעלֿפי אביי. של מימרא ב. יב, תענית
להלן  (המבוארות שניות תעניות בשלוש עוסקת שם הגמרא
ג) ט, (נחמיה הפסוק שהביא מכיון - ה"גֿה"ד) פ"ג
ורביעית  היום, רביעית אלקים ה' תורת בספר "ויקראו
תענית  שבכל נראה אלקיהם", לה' ומשתחוים מתוודים
כאן]. ובלחםֿמשנה ה"ב, בפ"ג להלן וראה כן. נוהגים

וזהו 70) שם). תענית אביי, של ומימרא ב. ל, מגילה משנה,
כגון: הצרות, מפני הציבור אותן שגוזרין בתעניות דוקא
כדי  וקללות, ברכות קוראים בהן, וכיוצא ודבר בצורת
בשאר  אבל אותם, כשישמעו לבבם ויכנע העם שישובו
קורין  לאבותינו, שאירע מה על מתענים שאנו התעניות,
פרק  תפילה הלכות ברמב"ם ראה "ויחל", ובמנחה בשחרית

פענח'). ('צפנת הי"ח יג

ה'תשע"ח  כסלו י"ד ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הצרות 1) פרטי בו ונזכרו מתענין. צרות אלו על בו, נתבאר

הגשמים, מניעת צרת מהן ואחת בפרט. ודיניהן לאחת, אחת
נתיחדו  ולזה בענינם. משונים ותעניות ארוך סדר לה ויש

אחרים. פרקים שני לה

.‡ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙nL ¯eaˆ ÏL ˙B¯v‰ Ô‰ el‡≈≈«»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
Ì‰ÈÏÚ2ÏÚÂ ,Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ : ¬≈∆«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«

ÏÚÂ ,‰a¯‡‰ ÏÚÂ ,‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚÂ ,¯·c‰ ÏÚÂ ,·¯Á‰«∆∆¿««∆∆¿««»»»¿«»«¿∆¿«
ÏÚÂ ,˙Ïtn‰ ÏÚÂ ,ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ,ÔBÙcM‰ ÏÚÂ ,ÏÈÒÁ‰∆»ƒ¿««ƒ»¿««≈»¿«««…∆¿«

.¯Ën‰ ÏÚÂ ,˙BBÊn‰ ÏÚÂ ,ÌÈ‡ÏÁ‰∆√»ƒ¿««¿¿««»»

עקיבא 2) רבי - בחצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר "על
מקשה  ואשה וירקון, שדפון - מלחמה, אלא לי אין אומר,
הצר  על לומר: תלמוד מניין? בים המטורפת וספינה לילד,
- הצבור על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר

בחצוצרות". והרעותם

.·¯ÈÚ‰ d˙B‡ - el‡ ÏkÓ ‰¯ˆ da LiL ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»»»ƒ»≈»»ƒ
‰È˙B·È·Ò ÏÎÂ ,‰¯v‰ ¯·ÚzL „Ú ˙Ú¯˙Óe ‰pÚ˙Ó3 ƒ¿«»«¿«««∆«¬…«»»¿»¿ƒ∆»
Ì‰ÈÏÚ ÌÈL˜·Ó Ï·‡ ,˙BÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ˙BpÚ˙Óƒ¿«¿…«¿ƒ¬»¿«¿ƒ¬≈∆

ÌÈÓÁ¯4ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ˜ÚBˆ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e . «¬ƒ¿»»≈¬ƒ¿…«¿ƒƒ
,˙BBÊn‰ ˙¯vÓ ıeÁ ;e¯Ó‡L BÓk ,˙aLa¿«»¿∆»«¿ƒ»««¿

˙aLa elÙ‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBvL5ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , ∆¬ƒ»∆»¬ƒ¿«»¬»≈«¿ƒƒ
.˙aLa ˙B¯ˆBˆÁa ‰ÈÏÚ»∆»«¬¿¿«»

שאם 3) מתענים, לא הרחוקים במקומות אבל האיזור. אותו
שלא  בעולם זמן אין שהרי לעולם, לצום צריכים היינו כן

המקומות. מן באחד חרב בו בלא 4)תהיה מתפללים
בחצוצרות. פרקמטיא 5)תקיעה על מתריעין רבנן: "תנו

בקשת  הוא "מתריעים", הפירוש וכאן בשבת", ואפילו
בחצוצרות. תקיעה הלא בתפילה .רחמים

.‚Ì"ekÚ ?„ˆÈk Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈««
,ÒÓ Ì‰Ó ÏhÏ B‡ ,Ï‡¯OÈ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ C¯ÚÏ e‡aL∆»«¬…ƒ¿»»ƒƒ¿»≈ƒ…≈∆«

‰¯Êb Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Ï B‡ ,ı¯‡ Ì„iÓ ÁwÏ B‡6elÙ‡ , ƒ«ƒ»»∆∆ƒ¿…¬≈∆¿≈»¬ƒ
„Ú ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ‰l˜ ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«
Ï·‡ ,ÔÈpÚ˙Ó Ì‰È˙B·È·qL ÌÈ¯Ú‰ ÏÎÂ .eÓÁ¯iL∆¿À¬¿»∆»ƒ∆¿ƒ≈∆ƒ¿«ƒ¬»
.Ô˙¯ÊÚÏ ıa˜˙‰Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆»ƒ≈»¿¿ƒ¿«≈¿∆¿»»

גזרות 6) שגזרו רשעים (=גויים חברי אתו לרבא ליה "אמרו
תעניתא". גזר לבבל, דתם) על להעבירם ישראל על

.„ÔB‚k ,ÌBÏL ÏL ·¯Á elÙ‡ ?„ˆÈk ·¯Á‰ ÏÚ««∆∆≈«¬ƒ∆∆∆»¿
ÌB˜Óa e¯·ÚÂ Ì"ekÚ ÌÚ Ì"ekÚ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»«ƒ«¿»¿ƒ¿
Ï‡¯OÈ ÔÈ·e Ì‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈««ƒ∆≈≈≈∆≈ƒ¿»≈
:¯Ó‡pL .‰ÈÏÚ ÔÈpÚ˙Óe ‰¯ˆ BÊ È¯‰ - ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬≈»»ƒ¿«ƒ»∆»∆∆¡«
‰ÓÁÏn‰ ˙i‡¯L ÏÏkÓ - ÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ¿»»

‰¯ˆ -7. »»

שלום,7) של שאינו חרב לומר צריך אינו שאמרו "חרב
יותר  שלום של חרב לך שאין שלום, של חרב אפילו אלא

יאשיהו". המלך בה נכשל כן פי על ואף נכה, מפרעה

.‰LÓÁ da LiL ¯ÈÚ ?¯·„ ‡È‰ BÊ È‡ .¯·c‰ ÏÚÂ¿««∆∆≈ƒ∆∆ƒ∆≈»¬≈
ÈÏ‚¯ ˙B‡Ó8‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‰pnÓ e‡ˆÈÂ , ≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿»≈ƒƒ¿»

,„Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ»ƒ∆««∆¬≈∆∆∆»¿¿∆»
,ÛÏ‡ da ‰È‰ .¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡a B‡¿«¿»»»ƒ≈∆∆∆»»»∆∆
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰ML ‰pnÓ e‡ˆÈÂ¿»¿ƒ∆»ƒ»≈ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
.¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡a B‡ „Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c -∆∆»¿¿∆»¿«¿»»≈∆∆∆
ÌÈ˜f‰Â ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆¿∆¿≈«»ƒ¿«¿«ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈÚÏ ‰È„n‰ ÈL‡ ÔÈÓ ÏÏÎa ‰Î‡ÏnÓ e˙·ML∆»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿««¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»

‰Ê9. ∆

מטף".8) לבד הם 9)"הגברים אלה, סוגים ששלושה
יותר. להיפגע ועלולים בטבעם, חלושים

.Â˙BiÏb ¯‡L ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯·„ ‰È‰»»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»»À
Ô‰ÈÏÚ Ï‡¯OÈ10‰È„Óa ¯·„ ‰È‰ .11˙B¯iLÂ , ƒ¿»≈¬≈∆»»∆∆ƒ¿ƒ»¿«»

Ô‰ÈzL - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰pnÓ ˙B‡·e ˙BÎÏB‰¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆
BfÓ BÊ ˙B˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BpÚ˙Ó12. ƒ¿«««ƒ∆≈¿ƒ

(חוצה 10) שפחה - לוקה ישראל) ארץ (שהיא גבירה "שאם
שכן". כל לא לארץ.11)לארץ) לא 12)בחוצה והיום

האדם, בני טבע שנשתנה מפני דבר, מכת על תענית גוזרים
ושותה. אוכל כשאינו יותר מסוכנת המחלה כי ונתברר
ספק  מפני הדבר בזמן מקילים הרגילים בצומות ואפילו

נפש. פקוח

.Ê‡È‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ««»»»∆»ƒ¿«∆ƒ
˙ÁlLÓ13BÊ È¯‰ ,ÌBia ¯ÈÚa ‰˙‡¯ ?„ˆÈk . ¿À««≈«ƒ¿¬»»ƒ«¬≈

È· ÈL ‰˙‡¯ Ì‡ - ÌBia ‰„Oa ‰˙‡¯ .˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿¬»«»∆«ƒ»¬»¿≈¿≈
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‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,Ì‰ÈtÓ ‰Á¯· ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…»¿»ƒ¿≈∆¬≈¿À««¿ƒ»»
Ì‚‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰„O14‰Ù„¯Â Ì„‡ È· ÈL ‰˙‡¯Â , »∆«¿»«¬«¿»¬»¿≈¿≈»»¿»¿»

- Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ ‡Ï ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ - Ì‰È¯Á‡«¬≈∆¬≈¿À««…»¿»«¬≈∆
Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ elÙ‡ ,Ì‚‡a ‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««¿ƒ»»»¬«¬ƒ»¿»«¬≈∆
‰ÏÎ‡Â Ì‰ÈL ‰Ù¯Ë Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««∆»ƒ≈»¿»¿≈∆¿»¿»

‰Ó „Á‡Ô15dÈ‡ ,Ì‚‡a Ì‰ÈL ‰ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆»≈∆¬»ƒ»¿»¿≈∆»¬«≈»
ÔB·Ú¯‰ ÈtÓe ,dÓB˜Ó ‡e‰ ‰fL ÈtÓ ;˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»¿»

.˙ÁlLÓ ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï ,‰Ù¯Ë»¿»…ƒ¿≈∆ƒ¿À««

טבעית.13) תופעה ואיננה השמים, מן מקום 14)נשלחה
טרף. חיתו של הקבוע אכלה 15)משכנם לא אם שכן וכל

טבעית. תופעה אינה שזו משולחת, זו הרי מהם אחד אף

.Á,˙BnLp‰ ˙Bˆ¯‡·e ˙B¯a„na ÌÈÈea‰ ÌÈza»ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¬»«¿«
‰ÏËÂ ‚bÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ - ‰iÁ È„e„b ÌB˜Ó Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿¿≈«»ƒ»¿»«»¿»¿»
‰ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,‰ÒÈ¯ÚÓ ˜BÈzƒ≈¬ƒ»¬≈¿À««¿ƒ…ƒƒ»
ekqL Ì‰ Ì„‡ Èa el‡L .˙ÁlLÓ dÈ‡ ,BÊ ‰cÓÏ¿ƒ»≈»¿À««∆≈¿≈»»≈∆ƒ¿

.˙BiÁ‰ ÌB˜ÓÏ e‡·e ÌÓˆÚa¿«¿»»ƒ¿««

.ËeÁlML ÛBÚ‰ OÓ¯Â ı¯‡‰ OÓ¯ ÈÈÓ ¯‡L¿»ƒ≈∆∆»»∆¿∆∆»∆À¿
e˜Èf‰Â16CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ÁelL ÔB‚k , ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿≈»ƒ

ÔÈÚ¯ˆ ¯ÓBÏ17ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ‰ÓBc‰Â ÔÈLezÈÂ «¿»ƒ¿«ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿«ƒ
.‰Úe¯˙ ‡Ïa ÔÈ˜ÚBÊ Ï·‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿…«¿ƒƒ¬»¬ƒ¿…¿»

על 16) כמו עליהם מתענים המיתו, שאם המיתו. ולא הזיקו
טרף. ומזיקים.17)חיתו העוקצים דבורים כעין

.È‡l‡ Ô‰Ó ‰‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,ÏÈÒÁ‰ ÏÚÂ ‰a¯‡‰ ÏÚ«»«¿∆¿«∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿»≈∆∆»
ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa „Á‡ Ûk»»∆»¿»∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ18È‡·Bb‰ ÏÚÂ .19ÏÚ Ï·‡ .‡e‰L ÏÎa - ¬≈∆¿«««¿»∆¬»«
·‚Á‰20ÔÈ˜ÚBÊ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ ∆»»≈ƒ¿«ƒ»»¿…«¿ƒƒ∆»¬ƒ

.„·Ïaƒ¿»

ישראל 18) ארץ וכל רבה, במהירות מתפשט שהארבה
לנדון אחד.נחשבת לאיזור את 19)זה המסכן ארבה מין

התבואות.20)התבואות. את מסכן שאינו ארבה מין

.‡È.‰‡e·za ÏÈÁ˙iMÓ - ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ÔBÙcM‰ ÏÚ««ƒ»¿««≈»ƒ∆«¿ƒ«¿»
Èt ‡BÏÓk ÔË˜ ÌB˜nÓ ‡l‡ ÏÈÁ˙‰ ‡Ï elÙ‡Â«¬ƒ…ƒ¿ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿ƒ

¯epz21.ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÊBb , «¿ƒ»»«¬ƒ«¿ƒƒ

תנור.21) פי הממלא לחם ממנה לאפות שאפשר

.·È˙ÏtÓ ¯ÈÚa ‰˙·¯L È¯‰ ?„ˆÈk ˙Ïtn‰ ÏÚ«««…∆≈«¬≈∆»¿»»ƒ«…∆
ÌÈÏ˙k22È¯‰ - ¯‰p‰ „ˆa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡È¯a ¿»ƒ¿ƒƒ∆≈»¿ƒ¿««»»¬≈

LÚ¯‰ ÏÚ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óe ,‰¯ˆ BÊ23 »»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»∆»¿≈«»««
˙BÁe¯‰ ÏÚÂ24,ÔÈ‚¯B‰Â ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈÏÈtÓ Ô‰L , ¿«»∆≈«ƒƒ∆«ƒ¿»¿¿ƒ

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆

כתב 22) והריטב"א הוא. כמה זה ריבוי רבינו ביאר לא
בתים. שלושה אדמה.23)ששיעורו רעידת היא

סערות.24)

.‚ÈÌÈL‡Ï „Á‡ ÈÏÁ „¯iL È¯‰ ?„ˆÈk ÌÈÈÏÁ‰ ÏÚ«∆√»ƒ≈«¬≈∆»«√ƒ∆»«¬»ƒ

‰¯kÒ‡ ÔB‚k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a ‰a¯‰25¯eÁ¯Á B‡26 «¿≈¿»»ƒ¿«¿»»«¿
˙¯ˆ BÊ È¯‰ - ÈÏÁ‰ B˙B‡a ÌÈ˙Ó eÈ‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»≈ƒ¿«…ƒ¬≈»«

ÁÏ CekÁ ÔÎÂ .ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz dÏ ÔÈ¯ÊB‚Â ,¯eaˆ27, ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ«
,¯eav‰ ·¯a ËLt Ì‡Â ;Á¯Bt ÔÈÁLk ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»«¿…«ƒ
ÌÈ˜ÚBˆ ,L·È CekÁ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»»¬»ƒ»≈¬ƒ

.„·Ïa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»

מסוכנת.25) גרון מסוכנת.26)מחלת חום מחלת
לרפא.27) קשה

.„ÈÏL ÌÈ¯·c eÏÊe‰L È¯‰ ?„ˆÈk ˙BBÊn‰ ÏÚ««¿≈«¬≈∆¿¿»ƒ∆
Ô‰Ó ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈiÁ ·¯L ‰¯BÁÒ28ÈÏk ÔB‚k , ¿»∆…«≈«¿≈»»ƒ≈∆¿¿≈

ËÚÓ˙Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÓLÂ ÔÈÈÂ Ï··a ÔzLÙƒ¿»¿»∆¿«ƒ»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈
‰¯OÚ ‰ÂL ¯kÓÏ ¯bz‰ C¯ËˆiL „Ú Ôzn‰Â ‡On‰««»¿««»«∆ƒ¿»≈««»ƒ¿…»∆¬»»

‰MLa29,¯eaˆ ˙¯ˆ BÊ È¯‰ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈«¬≈»«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Óe30.˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBÊÂ ‰ÈÏÚ «¿ƒƒ»∆»¿¬ƒ»∆»¿«»

בהם.28) מהמסחר שהצרה 29)שמתפרנסים הכוונה אין
כזה, בהפסד למכור זקוקים שהם אלא המצרך, בהוזלת היא
יסודות  את ומערער בשישה, למכור - בעשרה שקנה דבר

מתריעים 30)הפרנסה. לא אבל בתפילה, רחמים מבקשים
בחצוצרה.

.ÂËÈk ¯Ën‰ ÏÚ„Ú ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ ea¯L È¯‰ ?„ˆ ««»»≈«¬≈∆«¬≈∆¿»ƒ«
e¯ˆiL31EÏ ÔÈ‡L .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlt˙Ó el‡ È¯‰ ,Ô‰Ï ∆»≈»∆¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆≈¿

Ô‰Èza e‡ˆÓÂ ,ÔÈÏÙB ÌÈza‰L ,BfÓ ‰¯˙È ‰¯»̂»¿≈»ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»≈∆
·¯ ÏÚ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡·e .Ô‰È¯·ƒ̃¿≈∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ«…
ÌÈÈea Ì‰Èz·e ,ÌÈ¯‰ ı¯‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ∆∆»ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰·BË ÌÈÓLb‰ ·¯Â ,ÌÈ·‡a«¬»ƒ¿…«¿»ƒ»»∆¿≈ƒ¿«ƒ

.‰·Bh‰ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«»

לצבור.31) צרה מהם שנצמח

.ÊËÔÈÁÓˆ eÏÈÁ˙‰Â ,¯Ën‰ ÚÓÂ ,‰ÁÓvL ‰‡e·z¿»∆»¿»¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - L·ÈÏƒ…¬≈≈ƒ¿«ƒ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ

eL·ÈiL „Ú B‡32ÁÒt‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÁÓv‰ «∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒƒƒ«¿««∆«
˙ÁÈ¯t ÔÓÊ ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÏ ·B¯˜ B‡»¿∆∆ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ«
ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ,ÌL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»¿…»¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ
„Ú B‡ ,˙BÏÈ‡Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ»¿ƒ»ƒ»«

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL∆«¬…¿«»

שוא.32) תפילת והיא הגשמים, עוד יועילו לא שמאז

.ÊÈÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ˙Bkq‰ ‚Á ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ«¿«««À¿…»¿¿»ƒ
˙B¯Ún‰Â ÔÈÁÈM‰ ˙B¯Ba‰ Ì‰Ó ˙‡lÓÏ È„k ‰a¯‰33 «¿≈¿≈¿«…≈∆««ƒƒ¿«¿»

.˙B¯BaÏ Èe‡¯‰ ÌLb „¯iL „Ú ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿«ƒ«∆≈≈∆∆»»«
ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»∆«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««¿»ƒ
˙BÓÈa elÙ‡Â ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆…ƒ¿∆»∆«ƒƒ¿«¬ƒƒ

.‰nÁ‰««»

והבהמות.33) הזרעים את להשקות מים בהם שאוגרים

.ÁÈ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÌL‚Ï ÌLb ÔÈa ,ÌÈÓLb‰ e˜Òt»¿«¿»ƒ≈∆∆¿∆∆«¿»ƒ
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קצי zeiprz zekld - mipnf xtq - elqk c"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙¯va ˙kÓ BÊ È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa34ÌÈpÚ˙Óe , ƒ«¿»ƒ¬≈«««…∆ƒ¿«ƒ
.ÌpÓÊ ¯·ÚiL „Ú B‡ ,ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ÌÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿«¿»ƒ«∆«¬…¿«»

הזרעים,34) השרישו שכבר בצורת, לידי המביאה מכה
גשמים. חוסר מפני ומתקלקלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לצבור 1) הקבוע והזמן הגשמים, תעניות חלוקי בו נתבארו

העצירה  בזמן האסורין הדברים ופרטי להתענות, וליחידים
הגשמים. ומניעת

.‡Lb Ì‰Ï e„¯È ‡lL È¯‰˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk ÌÈÓ ¬≈∆…»¿»∆¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÂLÁ¯Óa Ê"È ÚÈb‰ Ì‡ :ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ2e„¯È ‡ÏÂ ¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¿∆¿»¿…»¿

˙BpÚ˙‰Ï „·Ïa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈÓL‚¿»ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL3CÎÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÂ ;4. ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»««¿ƒƒ¿ƒ¿»

ראשונה?2) גשמים) (עונת רביעה "איזוהי א: ו, תענית
בינונית  במרחשון, בשלשה גשמים) עונת (ראשית הבכירה
בו". עשר בשבעה מאוחר) (גשם אפילה בו, בשבעה

ירדו 3) ולא במרחשון עשר שבעה "הגיע א: י, שם משנה,
המיוחדים  חכמים (תלמידי היחידים התחילו גשמים,

תעניות". ג' מתענין הרא"ש) - ב:4)במעשיהם י, שם
יחיד  להיות ראוי איני אני, תלמיד אדם יאמר אל רבנן: "תנו
תלמידי  כל אלא רבנן) בין נחשב להיות כלֿכך חשוב (איני

זו)". תענית (לענין יחידים חכמים

.·ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ÂÏÒk L„Á L‡¯ ÚÈb‰ƒƒ«……∆ƒ¿≈¿…»¿¿»ƒ≈ƒ
.ÈLÂ ÈLÈÓÁ ,ÈL :¯eav‰ ÏÚ ˙BÈÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb¿ƒ»«¬ƒ««ƒ≈ƒ¬ƒƒ¿≈ƒ

‰ÏÈla ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰a ÔÈ¯zÓe5¯ÓLÓ ÈL‡Â .6 À»ƒ»∆∆¡…¿ƒ¿««¿»¿«¿≈ƒ¿»
‰„B·Úa ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡7ÏÎÂ . ≈ƒ¿«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¬»¿»

ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈÏlt˙Óe ,˙BiÒÎ Èz·Ï ÌÈÒÎ ÌÚ‰»»ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ
˙BiÚz‰ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k ,ÔÈpÁ˙Óe8. ƒ¿«¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»««¬ƒ

השחר 5) עמוד משיעלה מתחיל הצום כי א. י, שם משנה,
ה"ח). פ"א כהנים 6)(למעלה קבוצת כהונה, משמרות

הל' (עי' שבוע באותו המקדש עבודת לעבוד בחלקם שנפל
פ"ו). המקדש ב.7)כלי טו, שם היום 8)משנה, ברביע

תעניות  "שלש טו: בתענית [וראה פ"א סוף למעלה האחרון,
כדרך  ומתפללין הכנסת לבית נכנסים ושניות ראשונות

כולה"]. השנה כל שמתפללין

.‚˙BiÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ
¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡9el‡ LÏL·e .ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÌBÈ „BÚaÓ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡10ÌBˆa ÔÈOBÚL BÓk , ¿ƒ¿ƒƒ¿¿∆ƒ¿
¯etk11¯ÓLÓ ÈL‡Â .12‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ13·‡ ˙Èa ÈL‡Â .14‰„B·Úa ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ì‰Â , «¿ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈»¿ƒ»¬»
¯wÚ Ïk ÌÈpÚ˙Ó eÈ‰È ‡Ï ,ÌBi‰ B˙B‡a15˙ÈÚz ÏÎÂ . ¿«…ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿»«¬ƒ

‡lL ¯Ó‚Â ˜ÒÙe ÏÎ‡ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»«»«¿»«∆…
ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ ,ÏÎ‡Ï16˙e‰L LiL Èt ÏÚ Û‡ ∆¡…≈≈¿≈««ƒ∆≈»

.ÌBia«

כפי 9) הראשונות מן חמורות והן ב. יב, שם משנה,
מאכילה.10)שיבואר. אז [שבין 11)ומפסיקים

לענין  ה"ז פ"ה להלן רבינו כתב וכן אסור. שלו השמשות

להוסיף  אבל הכיפורים. כיום הוא שאף באב, תשעה
שביתת  מהל' (פ"א כיפור ביום כמו יום, מבעוד ולהתענות
ציבור, בתענית ולא באב בתשעה לא צריך אין ה"ו), עשור
להלן  ובמגידֿמשנה סק"ב, תקעה סי' אברהם' ב'מגן ראה

בא  מתענות ומניקות "ועוברות כאן: נוסף ובכת"י לו ה"ג].
כח. והערה ה הלכה להלן וראה רוקח'), ('מעשה בלבד"

שבוע.12) באותו עבודתם טו,13)שעושים שם משנה,
שתכבד  במקרה בעבודתם, אב בית לאנשי לעזור שיוכלו ב.

לבדם. לגומרה יספיקו ולא העבודה קבוצת 14)עליהם
משמר. מאותו להם 15)כהנים תהיה שלא שם. משנה,

התענית. חולשת מסיבת בעבודה קיבל 16)הפרעה שהרי
וכן  ע"ב). ג ווילנא דפוס דתענית, פ"א (רי"ף התענית עליו
ברכת  שבירך שכיון הכיפורים, יום לענין מ:) (עירובין אמרו
ויש  (רי"ף). התענית עליו קיבל כבר יום, מבעוד שהחיינו
מבעוד  להוסיף מצוה בו שאין ציבור, תענית בין מחלקים
שמצוה  הכיפורים יום לבין קבלתו, מועילה לא שאז יום,
קבלתו  בו מועילה ולכן הקודש, על החול מן בו להוסיף

הגאון). לדעת שם, ה' במלחמות (הרמב"ן יום מבעוד

.„˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ Ïk ,el‡ ˙BiÚz LÏLa¿»«¬ƒ≈»»»¬ƒ«¬ƒ«
‰Î‡ÏÓ17‰ÏÈla ÔÈ¯zÓe ,ÌBia18˙ˆÈÁ¯a ÔÈ¯eÒ‡Â . ¿»»«À»ƒ««¿»«¬ƒƒ¿ƒ«

¯zÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ï·‡ ,ÔÈnÁa Ûeb‰ Ïk19CÎÈÙÏ . »«¿«ƒ¬»»»»»¿«¿»À»¿ƒ»
˙B‡ˆÁ¯n‰ ˙‡ ÔÈÏÚB20‰ÎÈÒa ÔÈ¯eÒ‡Â .21Ì‡Â . ¬ƒ∆«∆¿¬»«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï22LÈÓL˙a ÔÈ¯eÒ‡Â . ¿«¬ƒ∆«À¬»À»«¬ƒ¿«¿ƒ
‡ ,¯ÈÚa Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e ,‰hn‰¯zÓ C¯ca Ï· «ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»»ƒ¬»«∆∆À»

ÏÚÏ23ÔÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊÂ ˙BiÒÎ Èz·a ÔÈÏlt˙Óe . ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¬ƒƒ¿«¿ƒ
˙BiÚz ¯‡Lk24. ƒ¿»«¬ƒ

ב.17) יב, בתענית "אמר 18)משנה, שם): (תענית בגמרא
- זקנים" אספו עצרה קראו צום "קדשו יד): ג, (יואל קרא
בעשיית  אסור תענית אף מלאכה, בעשיית אסור עצרת מה
תענית  אף (מבערב), מאורתא עצרת מה אי מלאכה.
קרא: אמר - לי מיפרשא לדידי זירא, רבי אמר מאורתא?
אחד  כל (שבלילה ביום זקנים אסיפת מה - זקנים אספו
אסור  (אינו ביום נמי צום אף רש"י), - נאספים ואינם בביתו

ביום)". אלא א.19)במלאכה יג, שם 20)שם משנה,
ב. תענוג,22)שם.21)יב, של סיכה אלא אסרו שלא

של  סיכה זו אין הליכלוך) = ) הזוהמא את להעביר אבל
רבינו  פסק וכן ב. יג, (תענית אבילות בדין אמרו וכן תענוג.
ה"י, פ"ה (להלן באב תשעה ובדין ה"ד) אבל מהל' פ"ה
יום  שלענין ה"ט, עשור שביתת מהל' בפ"ג וראה עיי"ש).
תענוג. של שאינה סיכה אפילו לאסור, החמירו הכיפורים

א.23) יג, ז,24)תענית והערה ב הלכה למעלה ראה
הי"ז. סוף ופ"א

.‰˙BiÚz Ú·L ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆««¬ƒ
¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡25ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ

˙B¯aÚ „·Ïa Ú·M‰ el‡·e ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿≈«∆«ƒ¿«À»
˙B¯aÚ ÔÈ‡ ˙BiÚz‰ ¯‡La Ï·‡ ,˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe¿ƒƒ¿«¬»ƒ¿»««¬ƒ≈À»

˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe26ÔÈ‡ ,˙BpÚ˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒƒ¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«≈
È„k ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡ ‡l‡ ,ÌÈ˜eÙ˙a ÔÓˆÚ ˙B‚pÚÓ¿«¿«¿»¿«¿ƒ∆»¿¿¿≈

„Ïe‰ Ìei˜27. ƒ«»»
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ב.25) יב, שם בשלש 26)משנה, לא מתענות [שאינן
למע  וראה אחרונות. בשלש ולא והערה ראשונות ג הלכה לה

יד, בתענית האמצעית כהברייתא לפסוק רבינו ודעת י].
ומפרש  בראשונות", מתענות ואין באחרונות א:"מתענות
"נקוט  שם שאמרו ומה אחרונות. שבע - "אחרונות"
כנ"ל. האמצעית בברייתא נקוט היינו אמצעייתא",

ה"ה.27) פ"א תענית 'ירושלמי'

.ÂÔÈpÚ˙Ó ¯ÓLÓ ÈL‡ ,el‡ ˙BiÚz Ú·L·e¿∆««¬ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ·‡ ˙È· ÈL‡Â .ÔÈÓÈÏLÓe«¿ƒƒ¿«¿≈≈»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ28,˙BiÚˆÓ‡ LÏLa ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿»»»∆»¿»∆¿»ƒ
˙BB¯Á‡‰ Ú·M‰ el‡a ¯eÒ‡29. »¿≈«∆«»«¬

ב.28) טו, שם ב.29)משנה, יג, תענית

.ÊÔÈÚÈ¯˙Ó „·Ïa Ô‰aL :el‡ ˙B¯˙ÈÂ30ÔÈÏlt˙Óe , ƒ≈≈∆»∆ƒ¿««¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
È„k ,ÌÚÏ ÁÈÎB‰Ï Ô˜Ê ÔÈ„È¯BÓe ;¯ÈÚ‰ ·BÁ¯aƒ¿»ƒƒƒ»≈¿ƒ«»»¿≈

Ìk¯cÓ e·eLiL31˙BÎ¯a LL ÔÈÙÈÒBÓe ;32˙lÙ˙a ∆»ƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿ƒ«
Úa¯‡ ÔÈÏlt˙Ó e‡ˆÓÂ ,‰ÁÓ ˙lÙ˙·e ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¿«

˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚBÂ ;˙BÎ¯a ÌÈ¯OÚÂ33ÈL·e . ¿∆¿ƒ¿»¿¬ƒ∆«¬À¿≈ƒ
ÔÈhÓ34˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÁ˙BÙe ·¯Ú ˙ÚÏ35Ï·‡ , «ƒ¿≈∆∆¿ƒ∆«¬À¬»

Ì‡Â .˙aM‰ „B·k ÈtÓ ÌBi‰ Ïk ÔÈÁ˙Bt ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿««»¿ƒ
„Á‡ ÏÚBÂ „Á‡ Á˙Bt ,ÌÈÁ˙t ÈL ˙eÁÏ LÈ36. ≈«¬¿≈¿»ƒ≈«∆»¿≈∆»

‰aËˆ‡ ˙eÁÏ LÈ Ì‡Â37ÈLÈÓÁa Bk¯„k Á˙Bt , ¿ƒ≈«¬ƒ¿«»≈«¿«¿«¬ƒƒ
LLBÁ BÈ‡Â38. ¿≈≈

ב.30) יב, שם משנה, א.31)בשופר. טו, שם משנה,
ה"ז.32) בפ"ד להלן ב.33)המבוארות יב, שם משנה,

אכילה  צרכי לא אחרים, דברים המוכרות החנויות כלומר
לד. הערה להלן וראה תקעה). סי' יוסף' ('בית ושתיה

הדלת.34) מקצת אבל 35)פותחין לערב. מזון לקנות
שם). יוסף' ('בית כלל פותחים אין אחרות חנויות

שם).36) יוסף' ('בית חמישי ביום והיינו ב. יד, תענית
ספסלים 37) היא ואצטבת לפניה". "אצטבה בכת"י:

לדוגמא. הסחורות מונחות שעליהם כיון 38)ולוחות,
האצטבה  שהרי הרבים, לרשות ישר פתוחה החנות שאין

שם). בתענית (רש"י לפניה

.ÁeÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú39,ÔzÓe ‡OÓa ÔÈËÚÓÓ - »¿≈¿…«¬¿«¬ƒ¿«»«»
‰ÁÓO ÏL ÔÈ··e40¯eiÎÂ ¯eiˆ ÔB‚k ,41‰ÚÈË·e , ¿ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÈËÚÓÓe .ÌÈÏ‰‡ ÈÈÓe Ò„‰ ÈÈÓ ÔB‚k ,‰ÁÓO ÏL∆ƒ¿»¿ƒ≈¬«ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒ
ÔÈÒe¯‡a42ÔÈ‡eOÂ43˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈…ƒ≈ƒ¿«

‰i·¯e ‰i¯t44,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÔB·Ú¯ ÈLa B˙hÓ LnLÏ BÏ ¯eÒ‡45ÔÈËÚÓÓe . »¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿«¬ƒ

Ï Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ˙Ï‡LaB¯·Á46ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â . ƒ¿≈«»≈»»«¬≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ
.ÌB˜nÏ ÔÈcÓÎÂ ÔÈÙeÊk ‡l‡ ,ÌBÏL eÏ‡LÈ ‡Ï…ƒ¿¬»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿Àƒ«»
‰ÙOa BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL Ì‰Ï Ô˙pL ı¯‡‰ ÌÚÂ¿«»»∆∆»«»∆»«¬ƒƒ¿»»

L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯47. »»¿…∆…

גשמים.39) ירדו שם 40)לא ובגמרא ב. יב, שם משנה,
ב. צורות.41)יד, ידי על הקירות לקדש 42)קישוט

שם). (במשנה, (שם).43)אשה חופה עלֿידי אשה לכנוס

ה"ד).44) אישות מהל' בפט"ו (ראה ובת בן עדיין לו שאין
מפורש, אינו זה שחסוכי ודין שבסמוך, ממה נלמד הוא אבל

רעבון. בשני מיטותיהם משמשים א.45)בנים יא, תענית
בטרם  בנים שני יולד "וליוסף נ): מא, (בראשית שנאמר
את  יענג ולא הציבור בצער שישתתף כדי הרעב", שנת תבא

(שם). איסור אין בנים לחסוכי אבל שם 46)עצמו. משנה,
ב. יד:).47)יב, (תענית איבה לידי יבוא שלא

.ËÈL ÌÈpÚ˙Óe Ìc·Ï ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ48‰Ùe˜z ÏL ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú49‡Ï Ï·‡ , «¬ƒƒ¿≈ƒ«∆≈≈ƒ»∆¿»¬»…

‡lL ÌÈÓLb ÏÈ·La ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L ;¯eav‰«ƒ∆≈¿ƒ««ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆…
el‡ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏMÓ ¯˙È e„¯È50ÔÈpÚ˙nLÎe . »¿»≈ƒ¿∆¿≈«¬ƒ≈¿∆ƒ¿«ƒ

,‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ ,ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒ«∆≈≈ƒ»À»ƒ∆¡…««¿»
LÈÓL˙Â ‰ÎÈÒ·e ‰ˆÈÁ¯·e ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ«¬ƒ«¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ

˙BiÚz‰ Ïk ¯‡Lk ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚe ‰hn‰51. «ƒ»¿ƒ«««¿»ƒ¿»»««¬ƒ
ÌÈ¯eÙe ÌÈL„Á ÈL‡¯Ï ÔÈ˜ÈÒÙÓe52ÏL ÔÒÈ ‡ˆÈ . «¿ƒƒ¿»≈√»ƒƒ»»ƒ»∆

¯BL ÏfÓ ˙lÁ˙Ï LÓM‰ ÚÈb‰Lk ‡e‰Â ,‰Ùe˜z53, ¿»¿¿∆ƒƒ««∆∆ƒ¿ƒ«««
ÔÓÈÒ ‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓLb‰ ÔÈ‡L ;ÌÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ∆≈«¿»ƒ«¿««∆∆»ƒ«

‰ÏÏ˜54‰M‰ ˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk e„¯È ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,55. ¿»»ƒ¿…»¿»ƒ»ƒ¿ƒ««»»

א.48) י, שם וגמרא ב. יב, שם שם 49)משנה, 'ירושלמי'
בסמוך. להלן וראה ה"ח, ב.50)פ"א יד, תענית

א.51) י, שם "חנוכה"52)משנה, [והשמיט א. י, שם
ס"ז]. תקעב סי' או"ח בשו"ע וצ"ע זמנה. עבר כבר שהרי

משה').53) ('פני ניסן תקופת אחרי יום שלשים והוא
היום,54) חטים קציר "הלא יז): יב, (שמואלֿא שנאמר

רבה  רעתכם כי וראו ודעו ומטר, קולות ויתן ה' אל אקרא
ה'...". בעיני עשיתם "הדא 55)אשר שם: 'ירושלמי'

להן דתימר ירדו אם אבל מכבר, גשמים להן ירדו בשלא
הן". ברכה סימן מכבר, גשמים

.È‰ÓBc‰ ÏÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿»«∆
Ê"È Ì„˜ Ô‰lL ÌÈÓLb‰ ˙BÚL ˙BÓB˜Ó Ï·‡ .dÏ»¬»¿∆««¿»ƒ∆»∆…∆
e„¯È ‡ÏÂ ÌpÓÊ ÚÈbiLk - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ ÔÂLÁ¯Óa¿«¿∆¿»««¿«∆¿∆«ƒ«¿«»¿…»¿
.ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ„ÈÁÈ ,ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
ÔÈ‰BLÂ .ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÈ˜ÈÒÙÓe«¿ƒƒ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿ƒ

‰Ú·L BÓk ÔÎ È¯Á‡56,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡Ï Ì‡ .ÌÈÓÈ «¬≈≈¿ƒ¿»»ƒƒ…»¿¿»ƒ
ÏÚ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏL ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ««ƒ¿∆¿≈«¬ƒ«

e¯Ó‡L ¯„q‰57. «≈∆∆»«¿

החשבון 56) הוא שכן ימים", "ששה הגיה: הכסףֿמשנה
היחידים  של הראשונות התעניות גמר מיום ישראל בארץ

כסלו. ב' עד חשון כה רבי 57)ביום "אמר ב. יד, תענית
על  שרויין וישראל כתיקונן שהשנים בזמן אימתי? יהודה:
המקומות  לפי הכל השנים לפי הכל הזה בזמן אבל אדמתן,

הזמן". לפי הכל

.‡È,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯eav‰ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz Ïk»«¬ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»»»∆
;˙BiÚz‰ ¯‡L ÔÈ„k Ì‰ÈÈ„Â ,‰ÏÈla Ì‰a ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆««¿»¿ƒ≈∆¿ƒ¿»««¬ƒ

¯etk ÌBˆ ÔB‚k ˙ÈÚz ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L58‡l‡ ∆≈¿ƒ««ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a„59¯Ën‰ ÏÏ‚·e60¯OÚ Ô˙B‡·e , ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿««»»¿»∆∆

.˙BB¯Á‡ Ú·LÂ ˙BiÚˆÓ‡ LÏL Ô‰L ,˙BiÚz«¬ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿∆««¬
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ולהבטל 58) עינויים, בחמשה לאסור יום, מבעוד להפסיק
בבבל 59)ממלאכה. ציבור תענית "אין ב: יא, בתענית

לארץ  בחוץ נשיא שאין לפי בלבד", באב תשעה אלא
בכוחם  ואין (הרשב"א), לארץ בחוץ סמוכין ואין (רמב"ן),

ציבור. תענית שאר 60)לגזור על שגוזרים התעניות אבל
ודבר  בצורת כגון: תעניות) הל' בריש (כמבואר הצרות

אלו. חומרות להן אין בהן, וכיוצא וארבה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתעניות 1) תעניות, במקצת שעושין הסדר בו נתבאר

זה  וטכסיס הברכות ותוספת התפילה, מענין הגשמים,
בית  שהיה בזמן הבית, בהר נוהג היה וכיצד בזמננו,
ולא  ירדו גשמים כמה בביאור הפרק ונסתיים קיים. המקדש

להתענות. יצטרכו

.‡¯ËÓ ÏL ˙BB¯Á‡‰ ˙BiÚz Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa2 ¿»»ƒ∆««¬ƒ»«¬∆»»
‰Ê ¯„Ò ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó3‰·z‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ :4d·BÁ¯Ï ƒ¿«¿ƒ«≈∆∆ƒƒ∆«≈»ƒ¿»

¯ÈÚ ÏL5ÌÈwOa ÌÈqk˙Óe ÌÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏÎÂ ,6. ∆ƒ¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ÔÈ˙BÂ7‰·z‰ Èab ÏÚ8¯ÙÒ Èab ÏÚÂ ¿¿ƒ≈∆ƒ¿∆««≈«≈»¿««≈≈∆

‰¯Bz9„Á‡Â .ÌaÏ ÚÈÎ‰Ïe ‰iÎa‰ ˙‡ ÏÈc‚‰Ï È„k , »¿≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ»¿«¿ƒ«ƒ»¿∆»
L‡¯·e ‡ÈOp‰ L‡¯a Ô˙BÂ ¯Ù‡‰ ÔÓ ÏËB ÌÚ‰ ÔÓƒ»»≈ƒ»≈∆¿≈¿…«»ƒ¿…

ÔÈc ˙Èa ·‡10ÔÈlÙz ˙Áp‰ ÌB˜Óa11eÓÏkiL È„k , «≈ƒƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿
.BL‡¯a Ô˙BÂ ÏËB „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .e·eLÈÂ¿»¿»∆»¿∆»≈¿≈¿…

עושים 2) אין - צרות שאר על בתעניות אבל מטר, של דוקא
(לחםֿמשנה). הזה טו,3)כסדר תענית במשנה הסדר, כל

תורה.4)א  ספר עיר,5)שבה של לרחובה יוצאים אנו
בפרהסיא  עצמנו את נבזה - נענינו ולא בצנעא צעקנו לומר:
צנוע  כלי לומר: לרחוב, ספרֿתורה ומוציאים טז.) (תענית

(שם). בעוונינו ונתבזה לנו אנו 6)היה הרי לומר:
(שם). כבהמה משריפה.7)חשובים הוא 8)אפר כן

בצרה" אנכי "עמו משום הוא והטעם טו.). (שם, במשנה
טז.). (שם צר" לו צרתם לפי 9)ו"בכל א טז, שם הוא כן

וכן  ספרֿתורה", על מקלה אפר "נותנין מניכן: כת"י נוסחת
משנה'. ב'כסף וראה - א) (ד, לאסתר שני בתרגום הוא

מאחרים"10) למתבייש מעצמו מתבייש דומה ש"אינו
טו:). התפילין).11)(תענית (הם פאר תחת אפר לשים

.·Ck ¯Á‡Â12.ÔÈ·LBÈ Ô‰Â ,ÌÎÁ Ô˜Ê Ô‰ÈÈa ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿««»«¬ƒƒ≈≈∆»≈»»¿≈¿ƒ
ÌL ‰È‰ ‡Ï13ÌL ‰È‰ ‡Ï .ÌÎÁ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ Ô˜Ê …»»»»≈»»«¬ƒƒ»»…»»»

‰¯eˆ ÏL Ì„‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ ‡ÏÂ Ô˜Ê ‡Ï14¯ÓB‡Â . …»≈¿…»»«¬ƒƒ»»∆»¿≈
ÔÈLeak È¯·c Ì‰ÈÙÏ15˙ÈÚz ‡ÏÂ ˜O ‡Ï ,eÈÁ‡ : ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒƒ«≈…«¿…«¬ƒ

eÈˆÓ ÔkL .ÌÈ·BË ÌÈOÚÓe ‰·eLz ‡l‡ ,ÔÈÓ¯Bb¿ƒ∆»¿»«¬ƒƒ∆≈»ƒ
˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‰ÂÈ ÈL‡a ¯Ó‡ ‡lL .‰ÂÈa¿ƒ¿≈∆…∆¡«¿«¿≈ƒ¿≈««¿»¡…ƒ∆
.Ì‰ÈOÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‡l‡ ,Ì˙ÈÚz ˙‡Â ÌwO«»¿∆«¬ƒ»∆»««¿»¡…ƒ∆«¬≈∆

‰Ïaw·e16.ÌÎÈ„‚a Ï‡Â ÌÎ··Ï eÚ¯˜ :¯ÓB‡ ‡e‰ ««»»≈ƒ¿¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆
e·eLÈÂ ÌaÏ ÚÈÎiL „Ú ,BÁk ÈÙk el‡ ˙BÈÚa ÛÈÒBÓeƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ…«∆«¿ƒ«ƒ»¿»

.‰¯eÓ‚ ‰·eLz¿»¿»

א.12) טו, שם בברייתא.13)משנה, א טז, שם
והרא"ש 14) (רש"י). דבריו" שישמעו כדי קומה, "בעל

הציבור. על פרנס אותו למנות שראוי ת"ח דברי 15)פירש
ומעוררים  הלב את הכובשים וקשים חזקים תוכחה

בניגוד 16)לתשובה. הנביאים מפי בציווי שקיבלנו
ציווי  ולא דברים סיפור אלא שאינו ביונה, הקודם , לפסוק

שם). במשנה, (רש"י

.‚‰lÙ˙a ÔÈ„ÓBÚ ,ÔÈLeak È¯·c ‰Ê ¯ÓBbL ¯Á‡Â17. ¿««∆≈∆ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ
Èe‡¯ ÔÈLeak‰ È¯·c ¯ÓB‡L B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â .el‡≈¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«ƒƒ»

Ïlt˙Ó - Ïlt˙‰Ï18.¯Á‡ ÔÈ„È¯BÓ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ«≈

שם.17) בחכמה 18)משנה, הציבור גדול שהוא שמכיון
להתפלל. לו ראוי טובים, ובמעשים

.„?el‡ ˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ‡e‰ ‰Ê È‡Â19LÈ‡ ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ≈ƒ
‰lÙ˙a ÏÈ‚¯ ‡e‰L20¯Â .ÌÈ‡È· ‰¯B˙a ˙B¯˜Ï ÏÈ‚ ∆»ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒƒ

ÌÈ·e˙Îe21ÏtËÓe .22BÏ ÔÈ‡Â23‰ÚÈ‚È BÏ LÈÂ . ¿ƒ¿À»¿≈¿≈¿ƒ»
‰„Oa24ÂÈ·B¯˜ ÏÎÂ B˙È· È··e ÂÈ·a ‰È‰È ‡ÏÂ . «»∆¿…ƒ¿∆¿»»ƒ¿≈≈¿»¿»

ÔÓ Ô˜È¯ B˙Èa ‰È‰È ‡l‡ ,‰¯·Ú ÏÚa ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰«ƒ¿ƒ»»««¬≈»∆»ƒ¿∆≈≈»ƒ
C¯a ÏÙL .B˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙B¯·Ú‰25. »¬≈¿…»»»»≈«¿«¿¿«∆∆

ÌÚÏ ‰v¯Óe26‰ÓÈÚ BÏ LÈÂ .27‰È‰ Ì‡Â .·¯Ú BÏB˜Â ¿À∆»»¿≈¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»
¯‡ÙÓ ‰Ê È¯‰ ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk ÌÚ Ô˜Ê28BÈ‡ Ì‡Â ; »≈ƒ»«ƒ»≈¬≈∆¿…»¿ƒ≈

Ïlt˙È ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ - Ô˜Ê29. »≈ƒ¿≈»«ƒ»≈ƒ¿«≈

בברייתא.19) א טז, "שכל 20)שם בתפילתו, יטעה שלא
לה:). (ברכות לו" רע סימן וטעה שיהיו 21)המתפלל

בפיו. שגורים - וכו' התורה מן שרובם התפילה, פסוקי
וילדים.22) טף לו דואג 23)שיש שלבו לפרנסם, במה

לבו. מקירות ומתפלל יותר 24)עליו, מכוון עלֿידיֿזה
הגשמים. על לבריות 26)עניו.25)בתפילה נוח

לתפילתו. הלב.27)ומסכימים את הוא 28)מושך כן
הרי  כו'", ורגיל זקן התיבה לפני "מורידין שם: במשנה,

זקן. אחרי מהדרים תענית 29)שלכתחילה בברייתא שהרי
"זקן". נזכר לא שם

.‰¯eaˆ ÁÈÏLe30ÏÈÁ˙Ó31˙k¯a „Ú Ïlt˙Óe ¿ƒ«ƒ«¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«
˙B¯ÙBLÂ ˙BB¯ÎÊ ¯ÓB‡Â ."Ï‡¯OÈ Ï‡Bb"32ÔÈÚÓ ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¿»≈≈

.ÈÚiÂ È˙‡¯˜ Èl ‰˙¯va '‰ Ï‡ :¯ÓB‡Â .‰¯v‰«»»¿≈∆«»»»ƒ»»ƒ««¬≈ƒ

.'‰ EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ .'B‚Â ÌÈ¯‰‰ Ï‡ ÈÈÚ ‡O‡∆»≈«∆∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
.'B‚Â ÛËÚÈ ÈÎ ÈÚÏ ‰lÙz¿ƒ»¿»ƒƒ«¬…¿

שם.30) במשנה הסדר, שמונהֿעשרה.31)כל תפילת
קמא).32) כתנא שם, (משנה השנה בראש כמו

.Â‡ ‰‡¯ :¯ÓB‡Â .BÁk ÈÙk ÌÈeÁ˙ È¯·c ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒ…¿≈¿≈»
¯ÓB‡Â .ÔpÁ˙Óe .eÏ‡‚Ï ¯‰Óe e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ·¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈«≈¿»√≈ƒ¿«≈¿≈
¯‰a eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :ÂÈeÁz ÛBÒa¿«¬»ƒ∆»»∆«¿»»»ƒ¿«
ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰«ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆

.Ï‡¯OÈ Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia««∆»«»≈ƒ¿»≈

.Ê˙BÎ¯a LL ÛÈÒB‰Ï ÏÈÁ˙Óe33BÊ ÛÈÒBÓ ‡e‰L «¿ƒ¿ƒ≈¿»∆ƒ
ÌÈeÁ˙ È¯·„a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ÔpÁ˙Óe .BÊ ¯Á‡««ƒ¿«≈¿»««≈∆¿ƒ¿≈«¬ƒ
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zeiprzקצד zekld - mipnf xtq - elqk c"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡e‰L ÈÙk ,L„w‰ È·˙kÓe ‰Ïa˜ È¯·cÓ ÌÈ˜eÒÙe¿ƒƒƒ¿≈«»»ƒƒ¿≈«…∆¿ƒ∆
:el‡ ˙BÓÈ˙Áa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ .ÏÈ‚»̄ƒ¿≈¿»««≈∆«¬ƒ≈

תענית.33) לתפילת מיוחדות

.Á‰LÓ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰BL‡¯a»ƒ»≈ƒ∆»»∆∆
ÂÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡«¬≈«««¬∆∆¿∆¿ƒ¿«

˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ34. «¬«¿∆««∆»«»≈«ƒ¿»

ומיואשים,34) כנשכחים מצרים בשעבוד ישראל שהיו לפי
וגאלם. אותם זכר והקב"ה

.Ë,ÏbÏba ÚLB‰È ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰iMa«¿ƒ»≈ƒ∆»»∆¿À««ƒ¿»
.‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆««∆

‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a35. »«»≈«¿»

נפלה 35) שעלֿידם השופרות, עלֿידי ביריחו נענה שיהושע
יריחו. חומת

.ÈÏ‡eÓL ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰tˆna«ƒ¿»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰˜Úˆ ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰36. «∆»«»≈«¿»»

(36 ֿ (שמואל ה'" אל שמואל "ויזעק כתוב: שבשמואל לפי
ט). ז, א

.‡È¯‰a e‰iÏ‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆≈ƒ»¿«
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÏÓ¯k‰««¿∆«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰37. «∆»«»≈«¿ƒ»

יח,37) (מלכיםֿא ענני" ה' "ענני לה': התפלל שאליהו לפי
לז).

.·ÈÈÚÓa ‰BÈ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰‚c‰«»»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰38. «∆»«»»∆¿≈»»

ג).38) ב, (יונה לי" מצרה "קראתי התפלל: שיונה לפי

.‚È‰ÓÏLe „Âc ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈMMa«ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿……
ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÌÈÏLe¯Èa B·¿ƒ»«ƒ«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÏÚ ÌÁ¯Ó‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Ú«̂¬«¿∆««∆»«»«¿«≈«

ı¯‡‰39,‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ . »»∆¿»»»ƒ»≈««»¿»»¿»»
.˙BÎ¯a Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ««»¿»

ד"ה 39) טז: תענית ('תוספות' הארץ על התפללו ששניהם
מח:]. ברכות [וראה ברוך).

.„È¯ÓB‡ ˙ÈÚÈ·Ma40¯ÓB‚Â .'eÎÂ ‡Ù¯Â '‰ e‡Ù¯ : «¿ƒƒ≈¿»≈¿≈»≈¿¿≈
‰f‰ ¯„qÎÂ .˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜B˙Â ,¯„q‰ ÏÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»««≈∆¿¿ƒ«¬¿¿«≈∆«∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»»

שמונהֿעשרה.40) של הרגילה התפילה בהמשך כלומר,

.ÂËeÈ‰ ,ÌÈÏLe¯Èa ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿«¿ƒ««≈∆«∆ƒ»«ƒ»
Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k ˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÒpk˙Ó41ÔÈÏlt˙Óe ƒ¿«¿ƒ¿«««ƒ¿∆∆«««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

‰ÚL ÈÓ" ¯ÓBÏ ¯eaˆ ÁÈÏL ÚÈbnLÎe .‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ«ƒ∆»»

È‰Ï‡ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ ,"Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»≈»«»¡…≈¡…≈
ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈ42Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a , ƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈

B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈ƒ«¬»»≈¿«¿
˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ43,eÚ˜z :ÌÈÚ˜BzÏ ¯ÓB‡ ¿»»∆¿«««¿∆∆≈«¿ƒƒ¿

‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â Ïlt˙n‰ ¯ÊBÁÂ .eÚ˜z ,Ô¯‰‡ Èa¿≈«¬…¿»¿≈«ƒ¿«≈¿≈ƒ∆»»
ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰ ¯‰a Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»¿««ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÌÈ‰k‰ ÔÈÚ˜Bz Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜«¬«¿∆««∆¿««»¿ƒ«…¬ƒ

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe44. ¿ƒƒ¿¿ƒ

ב.41) טו, תענית ברכות 42)משנה, חותמי שכל לפי
א. סג, ברכות במשנה כמבואר זה, בנוסח אמרו שבמקדש

הכנסת.43) בית על הממונה שני 44)שמש ישנם זה, לפי
במדינה, התפילות לבין במקדש התפילות בין חילוקים
כבוד  שם ברוך ענו ובמקדש תקעו, ולא אמן ענו שבמדינה

משנה'. 'מגיד ועי' ותקעו, מלכותו,

.ÊËÔÓ ‰BL‡¯ ‡È‰L ,BÊÏ ‰iM‰ ‰Î¯aa ÔÎÂ¿≈«¿»»«¿ƒ»»∆ƒƒ»ƒ
È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ce¯a :da Ì˙BÁ ,ÛÈÒBnL LM‰«≈∆ƒ≈»»¡…ƒ¡…≈
¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â .˙BÁkLp‰«ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿«¿
Èa ,eÚÈ¯‰ :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿«««¿∆∆≈»∆»ƒ¿≈
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL ¯ÊBÁÂ .eÚÈ¯‰ ,Ô¯‰‡«¬…»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈ƒ∆»»
ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡Â ‰LÓ ˙‡∆∆«¬≈«««¬∆∆¿∆
ÔÈÚÈ¯Ó Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿∆««∆¿««»¿ƒƒ

.ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â¿¿ƒ¿ƒƒ

.ÊÈ,eÚ˜z :¯ÓB‡ ˙Á‡a .‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ÏÚ ÔÎÂ¿≈«»¿»»¿»»¿««≈ƒ¿
.˙BÎ¯a‰ Ú·L Ïk ¯Ó‚iL „Ú .eÚÈ¯‰ :¯ÓB‡ ˙Á‡·e¿««≈»ƒ«∆ƒ¿…»∆««¿»
,ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz ÌÚt :ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«…¬ƒ««¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .ÌÈÓÚt Ú·L ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Ó ÌÚÙe««¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿≈
Ô‰LÎe .„·Ïa ˙Èa‰ ¯‰a ‡l‡ ‰Ê ¯„q‰ ÌÈOBÚƒ«≈∆∆∆»¿«««ƒƒ¿»¿∆≈
¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ,ÌL ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬¿«»

e¯Ó‡L BÓk ,˙Á‡k45. ¿««¿∆»«¿

ה"ד.45) פ"א למעלה

.ÁÈÌ˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ÌB˜Ó Ïk - el‡‰ ˙BiÚz Ú·L∆««¬ƒ»≈»»∆¿ƒ»
˙È·Ï ÌÚ‰ Ïk ÔÈ‡ˆBÈ ,ÔÈÏlt˙nL ¯Á‡ - ÌL»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»»¿≈
Ìz‡ È¯‰ :¯ÓBÏk .ÌL ÌÈpÁ˙Óe ÔÈÎB·e ˙B¯·w‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿«¬≈«∆

ÌÎÈÎ¯cÓ e·eLz ‡Ï Ì‡ el‡k ÌÈ˙Ó46˙ÈÚz ÏÎ·e . ≈ƒ»≈ƒ…»ƒ«¿≈∆¿»«¬ƒ
ÔÈÏlt˙Ó ,¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙B¯v‰ ˙BiÚzÓƒ«¬ƒ«»∆¿ƒ««ƒƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚ ˙lÙz47.ÌB˜Ó ÏÎa ¿ƒ«¿ƒ»¿»»

א.46) טז, א.47)תענית כו, שם משנה,

.ËÈe˜ÒÙÈÂ ÔÈ„¯BÈ eÈ‰È È˙Ó „Ú - ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯È»¿»∆¿»ƒ«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿
‰·¯Á‰ ı¯‡‰ ˜ÓÚa e„¯iMÓ ?˙ÈÚz‰ ÔÓ ¯eav‰48 «ƒƒ««¬ƒƒ∆»¿¿…∆»»∆«¬≈»

e„¯iL „Ú ,‰„e·Ú·e .ÌÈÁÙË - ˙ÈBÈ··e .ÁÙË∆«¿≈ƒƒ¿«ƒ«¬»«∆≈¿
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa49. ¿…∆¿»¿»ƒ

מעובדת.48) החולקים 49)שאינה כחכמים ב. כה, תענית
מאיר. רבי על
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meil cg` wxt m"anx ixeriyelqk c"iÎ'g -g"ryz

ה'תשע"ח  כסלו ח' ראשון יום

-dad̀xtqrnW z`ixw zFkld¦§§¦©§©
ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦

להפריש 1) לו נזדמן אם בהם; קוראים שאין המקומות
איזה  כנגד מפרישו; כיצד המרחץ בבית האסור מדבר חבירו

לקרות. אסור ערווה

.‡ÂÈ„È ıÁB¯ ,ÚÓL ˙‡ ‡¯Bw‰2.‡¯˜iL Ì„˜ ÌÈÓa «≈∆¿«≈»»¿«ƒ…∆∆ƒ¿»
- ‡¯˜iL Ì„˜ ÌÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ»»¿…»»«ƒ…∆∆ƒ¿»
ÂÈ„È Áp˜Ó ‡l‡ ,ÌÈÓ Lw·Ï CÏÈÂ d˙‡È¯˜ ¯Á‡È ‡Ï…¿«≈¿ƒ»»¿≈≈¿«≈«ƒ∆»¿«≈«»»

¯B¯ˆ· B‡ ¯ÙÚa3‰¯B˜· B‡4‡¯B˜Â Ô‰· ‡ˆBiÎÂ5. ¿»»ƒ¿¿»¿«≈»∆¿≈

עליו 2) מצוה - מלוכלכות ידיו שאין פי על אף טו.) ברכות
במקומות  נגעו ושמא הן, עסקניות ידיים שכן לרחצן,
על  זו רחיצה סמכו וחז"ל מזוהם; בדבר או בגוף, המכוסים
(תהילים  ה' מזבחך את ואסובבה כפי, בנקיון ארחץ הפסוק:

ו). בתנ"ך 3)כו, ונמצא ל"צור", נרדף שם והוא אבן,
ט). ט, עמוס יג; יז, ממנו 4)(שמואלֿב שעושים העץ

(הערוך). כתוב 5)התקרה לא כי מעכבים, המים ואין
מנקה  שהוא דבר בכל - כפי בנקיון ארחץ אלא במים ארחץ
לקמן  (ראה לתפילה ידיים נטילת ולעניין שם). (ברכות

ד). הלכה ד, פרק תפילה הלכות

.·‡qk‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡Ï ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡6, ≈ƒ…¿≈«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈
‡ÏÂ ˙B¯·w‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ;‰‡Bˆ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿…¿≈«¿»¿…

˙n‰ „ˆa7¯·w‰ ÔÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .BÓˆÚ ¿««≈«¿¿ƒƒ¿ƒ«¿««ƒ«∆∆
˙B¯˜Ï ¯zÓ - ˙n‰ ÔÓ B‡8ÌB˜Óa ‡¯wL ÈÓ ÏÎÂ . ƒ«≈À»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

‡¯B˜Â ¯ÊBÁ - Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L9. ∆≈ƒ≈¿≈

בקרב 6) מתהלך אלוקיך ה' "כי שכתוב: לפי כו.) (ברכות
אלה  ומקומות טו), כג, (דברים קדוש" מחניך והיה מחניך...
קדוש". "מחניך בהם קורא אתה אין הם, שמזוהמים

עושהו"7) חרף לרש "לועג שנאמר: משום יח.) (ברכות
למתים, לועג כאילו הקברות בבית והקורא ה), יז, (משלי

לקרוא. יכולים על 9)(שם).8)שאינם שעבר כיוון
כדי  שוגג, היה ואפילו ולקרוא, לחזור קנסוהו חכמים דברי
כב:): (ברכות אמרו וכן (כסףֿמשנה). אחרת בפעם שייזהר
פי  על אף במקומו), צואה ומצא (שהתפלל וחטא "הואיל

תועבה". תפילתו שהתפלל,

.‚Ba LnzL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÔÎe‰L L„Á‰ ‡qk‰Œ˙Èa≈«ƒ≈∆»»∆««¬«ƒ…ƒ¿«≈
BÎB˙· ‡Ï Ï·‡ ,Bc‚Ï ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯zÓ -10. À»ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿¬»…¿

L„Á‰ ıÁ¯Ó11BÎB˙a ˙B¯˜Ï ¯zÓ ,12ÈL eÈ‰ . ∆¿»∆»»À»ƒ¿¿»¿≈
:ÈM‰ ÏÚ ¯Ó‡Â ,‡qk‰ ˙È·Ï Ì‰Ó „Á‡ ÔnÊ ;ÌÈz·»ƒƒ≈∆»≈∆¿≈«ƒ≈¿»«««≈ƒ

CÎÏ BÈÓÊ‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÈM‰ È¯‰ - '‰ÊÂ'13‡Ï Ì‡14. ¿∆¬≈«≈ƒ»≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ…
‰lÁzÎÏ Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ15‡ˆÈ - ‡¯˜ Ì‡Â ;16. ¿ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»»»»

ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡Â ,ÔÈnÊÓ Ì‰ÈL È¯‰ - '‰Ê Ìb' :¯Ó‡»««∆¬≈¿≈∆¿À»ƒ¿≈¿ƒ

ÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,ıÁ¯n‰ ¯ˆÁ .Ô‰·»∆¬««∆¿»¿«»∆¿≈»»¿ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ Ba ˙B¯˜Ï ¯zÓ - ÔÈLe·Ï Ba17. ¿ƒÀ»ƒ¿¿ƒ«¿«

פוסלתו 10) כסא לבית המקום את שהזמין ההזמנה שעצם
ב; עמוד י דף (שבת ומאוס מגונה ושמו הואיל בו, מלקרות

א). עמוד כו דף מעולם.11)ברכות אדם בו רחץ שלא
אינו 12) שמו וגם מעולם, זוהמא בו הייתה ולא הואיל

(שם). כך כל הכסא.13)מגונה אפשר 14)לבית כי
א), עמוד ז דף (נדרים אחר לתשמיש "וזה" לומר שהתכוון
התלמוד  בלשון נקרא צרכו כל מבואר שאינו כזה ודיבור

"יד  אלא (שם) הכלי עיקר אינה הכלי שיד כשם כי ,"
אלא  פירש לא זה אף עימה, מיטלטל הכלי כל בה שהאוחז

ממילא. משתמע והיתר דבריו בית 15)מקצת "יד שמא כי
הכסא". כבית אינה 16)הכסא גרידא והזמנה הואיל

כלל  כי הזמנה, בספק החמירו לא מדרבנן, אלא מועילה
שם). (ר"ן להקל" דרבנן "ספיקא י 17)הוא: דף (שבת

אין  ערומים, שם עומדים אדם בני שאין מכיוון א) עמוד
מחניך  "והיה בו: קורא ואתה שם, נראית דבר ערוות

קדוש".

.„‡e‰L ÔÈÚ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿«ƒ¿»∆»»ƒ¿»∆
L„w‰ È¯·cÓ18Œ˙È··e ıÁ¯n‰Œ˙È·a B¯Ó‡Ï ¯eÒ‡ , ƒƒ¿≈«…∆»¿»¿¿≈«∆¿»¿≈

,„·Ïa B¯Ó‡Ï ‡ÏÂ .ÏÁ ÔBLÏa B¯Ó‡ elÙ‡Â ,‡qk‰«ƒ≈«¬ƒ¬»ƒ¿…¿…¿»¿ƒ¿»
‡qk‰Œ˙È·a ‰¯B˙ŒÈ¯·„a BaÏa ¯‰¯‰Ï elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈«ƒ≈
LiL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,˙Ùph‰ ÌB˜Ó·e ıÁ¯n‰Œ˙È··e¿≈«∆¿»ƒ¿«ƒ…∆¿«»∆∆

¯eÒ‡ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe ‰‡Bˆ Ba19. »≈«¿«ƒ»

ותפילה.18) תורה דברי עמוד 19)כגון: כד דף (ברכות
המטונפים, במקומות תורה דברי הקורא כל שם: אמרו ב)
פסוק  טו פרק (במדבר בזה" ה' דבר "כי אומר: הכתוב עליו
להרהר  איסור שאין משנה, בכסף הובא הראב"ד, וכתב לא).
לכוון  כלומר: לכתחילה, אלא אלו במקומות תורה בדברי
תלמודו  היה אם אבל אסור; - תורה בדברי וליבו מחשבתו
בזבחים  כמבואר כלום, בכך אין - לאונסו והרהר בפיו שגור
תקמ"ו: סימן חסידים בספר וכתוב ב). עמוד קב (דף
בבית  החילוניים חשבונותיו לחשב לאדם ראוי שלפיכך
והכתוב  תורה, בדברי בו להרהר יבוא שלא כדי הכסא,
אמרות  ה' "אמרות ז) פסוק יב, פרק (תהילים אומר:

טהור. מקום אלא להם ראוי ואין טהורות",

.‰L„˜ ÔBLÏa Ô¯Ó‡Ï ¯zÓ ,ÏÁ ÏL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆…À»¿»¿»ƒ¿…∆
‡qk‰Œ˙È·a20ÌÈÈepk‰ ÔÎÂ .21'ÔepÁ'Â 'ÌeÁ¯' ÔB‚k , ¿≈«ƒ≈¿≈«ƒƒ¿«¿«

‡qk‰Œ˙È·a Ô¯Ó‡Ï ¯zÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÔÓ‡'Â22. ¿∆¡»¿«≈»∆À»¿»¿»¿≈«ƒ≈
ÔÈ‡L ˙BÓM‰ Ô‰Â ,ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ Ï·‡¬»«≈«¿À»ƒ¿≈«≈∆≈»

ÔÈ˜ÁÓ23‡qk‰Œ˙È·a Ô¯ÈkÊ‰Ï ¯eÒ‡ -24Œ˙È··e ƒ¿»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«ƒ≈¿≈
ÔLÈ ıÁ¯n‰25¯·c ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï BÏ ÔncÊ Ì‡Â . «∆¿»»»¿ƒƒ¿«≈¿«¿ƒƒ»»

¯eÒ‡‰26LÈ¯ÙÓ - ‡qk‰Œ˙È·a B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·a27, »»¿≈«∆¿»¿≈«ƒ≈«¿ƒ
L„˜ ÈÈÚ·e L„˜ ÔBLÏa elÙ‡Â28. «¬ƒƒ¿…∆¿ƒ¿¿≈…∆

שלא 20) להחמיר היא חסידות ומידת ב) עמוד מ דף (שבת
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הקודש, בלשון חול של דברים אפילו הכסא בבית לומר
אורח  אברהם" ב"מגן הובא תתקצ"ד, סימן חסידים (ספר

ב'). קט סעיף פ"ה סימן שמשבחים 21)חיים השמות
המיוחדים  שמותיו ואינם בלבד, הכינוי דרך על ה' את בהם

ה). הלכה ו פרק התורה יסודי הלכות דף 22)(ראה (שבת
ב). עמוד ואיבדתם 23)י שנאמר: משום למחקם, שאסור

ושבעה  ד) יב, פרק (דברים לה'... כן תעשון לא שמם... את
אֿלוה, אֿל, אדנ"י, או: יהו"ה, נמחקים: שאינם הם שמות
התורה  יסודי הלכות (ראה צבֿאות, שֿדי, אהיֿה, אלוקים,

ב). הלכה ו, כסף 24)פרק ובעל ב). עמוד י דף (שבת
"שלום" לומר שאסור רבינו הזכיר שלא תמה: משנה
ו, פרק (שופטים שנאמר משום אלה, במקומות לחבירו
שבת  במסכת כמבואר שלום", ה' לו "ויקרא כד) פסוק
הסוגיא  כאותה הלכה שאין סובר שרבינו לומר: ויש (שם)?
שכל  א): עמוד י (דף בסוטה נאמר שהרי שבת. שבמסכת
אלא  הקדושֿברוךֿהוא של שמו אינו להימחק הניתן שם
לה  דף (שבועות ז"ל חכמינו מנו ולא והואיל שמו; "מעין"
שאינם  השמות אלה בכלל "שלום" השם את א) עמוד
כינוי  אלא אינו ש"שלום" אומר אתה כורחך על - נמחקים,
אולם  יהודה). (לחם הכסא בבית לאמרו ומותר בלבד
"אלא") המתחיל דיבור א, עמוד י דף (סוטה בתוספות
(דף  בשבועות הברייתא ומסדר נמחק, אינו ש"שלום" כתבו:
אורח  אברהם" ה"מגן פסק לפיכך ושייר, תנא א) עמוד לה
להזכיר  אסור "שלום" שגם ג), קטן (סעיף פ"ה סימן חיים

הכסא. בית 25)בבית אבל המרחץ, בית על רק מוסב
כמבואר  שמים, שם בו להזכיר אסור חדש אפילו הכסא

ג). (הלכה דבר 26)לעיל שם לעשות רוצה שחבירו כגון
מזה. להרחיקו רוצה והוא במסכת 27)איסור, כמסופר

מאיר  רבי של בתלמידו "מעשה ב): עמוד מ דף (שבת
הקרקע. להדיח וביקש (בשבת) המרחץ לבית אחריו שנכנס
שברצפה  הגומות ישווה (שמא מדיחין" אין לו: אמר
נמנע  לא המרחץ בבית שאף הרי - חורש) משום ויתחייב
כדי  שבת, בענייני דין לתלמידו מלהורות מאיר רבי

מאיסור. עניין 28)להפרישו לתלמידו שהורה מאיר כרבי
הקודש. ובלשון קודש (דין)

.ÂLiL ÔÓÊa ÔÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk ˙‡BˆÂ Ì„‡‰ ˙‡Bˆ«»»»¿«¿»ƒ«¬ƒƒƒ¿«∆≈
˙B¯BÚ ÔÎB˙a29el‡ ÔB‚k Ú¯ dÁÈ¯L ‰‡Bˆ ÏÎÂ ,30- ¿»¿»»∆≈»«¿≈

Ôc‚k ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡31ŒÈÓ „‚k ÔÎÂ ; »ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿»¿≈¿∆∆≈
ÔÈ¯B˜ ,‰Ó‰a ÏL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ Ï·‡ .Ì„‡ ÏL ÌÈÏ‚«̄¿«ƒ∆»»¬»≈«¿«ƒ∆¿≈»ƒ

Ôc‚k32Ô‚c ˙Èfk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÔË˜ .33È„Îa34 ¿∆¿»»»∆≈»∆¡…««ƒ»»ƒ¿≈
‡Ï ,ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡ - Ô‚„ ÈˆÈ· ‰LÏLk ÏB„b‰ ÏÎ‡iL∆…««»ƒ¿»≈≈»»≈«¿ƒƒ…

ÂÈÏ‚¯ ÈnÓ ‡ÏÂ B˙‡BvÓ35. ƒ»¿…ƒ≈«¿»

אותה 29) לתת שנוהגים וחזירים, כלבים צואת על מוסב זה
אדם  צואת אבל רע; ריחה ואז עיבודם בשעת  בעורות
שמע  לקרות אסור - עורות בלא אפילו אופן בכל רע שריחה

(כסף 30)כנגדה. תרנגולין של אדומה צואה כגון:
פרק 31)משנה). שם ירושלמי א; עמוד כה דף (ברכות

ה). הלכה איסור 32)ג, להם מצינו ולא רע, ריחם שאין
"מי  נאמר: הנ"ל שבירושלמי משיג: והראב"ד מקום. בשום
ברם, כנגדן". לקרוא אסור הדרך מן שבא חמור של רגליים

חמור". "מגללי היה רבינו של הירושלמי שנוסח נראה
בירושלמי  אגב, שלפנינו. בירושלמי הגירסה היא כן ואמנם
ובלבד  התרנגולים, מצואת "מרחיקים הוסיפו: (שם)
נסתפקו  א) עמוד כה (דף בברכות והתוספות באדומים",
"ספר  בעל של פירושו ומעניין "אדומים", המלה בפירוש
היו  אדום שבארץ לפי אדום, מארץ - אדומים החרדים":
ב), עמוד סד (דף בכתובות כמבואר מאוד, רעות השעורים
וכן  מסרחת, וצואתם שעורים התרנגולים מאכילים והיו

ע"ט). סימן חיים (אורח מיני 33)בב"ח לחמשת כולל שם
שועל  שיבולת כוסמין, שעורים, חיטים, והם: תבואה,

הזמן.34)ושיפון. שיעור עמוד 35)בתוך מב דף (סוכה
רע. ריחם שאין - והטעם ב),

.Êdc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ,O¯Ák ‰L·È ‰‡Bˆ ‰˙È‰36. »¿»»¿≈»¿∆∆»ƒ¿¿∆¿»
d˜¯Ê Ì‡L „Ú ,O¯ÁÓ ¯˙BÈ ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿≈»≈≈∆∆«∆ƒ¿»»

C¯t˙z37dc‚k ˙B¯˜Ï ¯zÓe ,¯ÙÚk ‡È‰ È¯‰ -38. ƒ¿»≈¬≈ƒ¿»»À»ƒ¿¿∆¿»
„i‰ ÔÈ·ÈË¯Ó eÈ‰ Ì‡ :Ú˜¯w· eÚÏ·pL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ39 ≈«¿«ƒ∆ƒ¿¿««¿«ƒ»«¿ƒƒ«»

¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ôc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ -40. »ƒ¿¿∆¿»¿ƒ«À»

עליה 36) צואה שם עדיין כחרס כבר שנתייבשה פי על אף
א). עמוד כה דף אבל 37)(ברכות רבים. לשברים תישבר

(על  בגלילה שנפרכת פי על אף בזריקה, נפרכת אינה אם
שאם  "עד רבינו: שכתב וזהו כעפר, נידונית אינה הרגל), ידי
משנה). (כסף גלילה ידי על נפרכת למעט - וכו' זרקה"

כ"ריח 38) היא הרי כן, לא שאם רע, ריח לה שאין ודווקא
(הלכה  בסמוך כמבואר ידו, על לקרוא ואסור עיקר" לו שיש

מנת 39)י"ב). על "טופח זו בהרטבה שאין פי על ואף
כדי  בה אין הנרטבת זו שיד כלומר: (ללחלח), להטפיח"
כה  דף (ברכות כנגדם לקרוא אסור - אחרים גם להרטיב

א). (שם).40)עמוד בקרקע ניכר שרישומם פי על אף

.ÁCkŒ¯Á‡Â ÌÈÏ‚¯ŒÈnÓe ‰‡BvÓ Ì„‡ ˜ÈÁ¯È ‰nk«»«¿ƒ»»ƒ»ƒ≈«¿«ƒ¿««»
˙Bn‡ Úa¯‡ ?‡¯˜È41ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»«¿«««∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«

ÂÈt „‚k eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈcvÓ B‡ ÂÈ¯BÁ‡lÓ Ì‰L∆≈ƒ«¬»ƒƒ»¬»ƒ»¿∆∆»»
CkŒ¯Á‡Â ,Ô˙B‡ ‰‡¯È ‡lL „Ú Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒ≈∆«∆…ƒ¿∆»¿««»

‡¯˜È42. ƒ¿»

כב:).41) שמתיר 42)(שם שמה להעיר, וראוי כו.). (שם
אלא  אינו "מצידיו", שהם בזמן אמות ארבע בהרחקת רבינו
כגון  לפניו, הליכה ידי על לאחוריו לסלקם לו אפשר כשאי
כ"לפניו" הם הרי - כשאפשר אבל לפניו, שוטף שנהר

משנה). (כסף עיניו כמלוא מהם להרחיק וצריך

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43˙Èaa Ô‰nÚ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ»∆««ƒ
Ô‰Ó d·b ÌB˜Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÂL ÌB˜Óa¿»»∆¬»ƒ»»»»»…«≈∆
·LBÈ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ Ì‰Ó CeÓ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ»≈∆¬»»¿»ƒ≈

‡¯B˜Â ÌB˜n‰ „ˆa44‡e‰Â .Ì‰ÈÈa ˜ÒÙ È¯‰L ,45, ¿««»¿≈∆¬≈ƒ¿«≈≈∆¿
Ú¯ ÁÈ¯ BÏ ÚÈbÈ ‡lL46‰‡Bv‰ ÏÚ ÈÏk ‰Ùk Ì‡ ÔÎÂ . ∆…«ƒ«≈«»¿≈ƒ»»¿ƒ««»

,˙Èaa BnÚ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓÈÓ ÏÚ B‡«≈≈«¿«ƒ««ƒ∆≈ƒ««ƒ
ÔÈ¯e·˜k el‡ È¯‰47Ôc‚k ˙B¯˜Ï ¯zÓe ,48. ¬≈≈ƒ¿ƒÀ»ƒ¿¿∆¿»

מהם.43) להתרחק אחד 44)שצריך בבית כשהם ואפילו
כה:). (ברכות אחרת כברשות הם הרי ובלבד.45)עימו,
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ממקום 46) רע ריח ומריח בביתו מתפלל כשהוא זה ולפי
שיעבור  עד ולשהות בתפילתו להפסיק הוא צריך אחר,

(כסףֿמשנה). ככתוב:47)הריח מכוסים, שהם מכיוון
יד). כג, דברים צאתך" את וכיסית בה... "וחפרת

כה:).48) (ברכות

.È- ˙ÈÎeÎÊ ÏL ‰vÁÓ ‰‡Bv‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰»»≈≈«»¿ƒ»∆¿ƒ
¯zÓ ,˙ÈÎeÎf‰ È¯Á‡Ó d˙B‡ ‰‡B¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆∆»≈«¬≈«¿ƒÀ»

dcˆa ˙B¯˜Ï49ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ CB˙Ï ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ Ô˙ . ƒ¿¿ƒ»»«¿ƒƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ
˙Á‡ ÌÚt ÏL50Úa¯‡ CB˙a Ô‰nÚ ˙B¯˜Ï ¯zÓ - ∆««««À»ƒ¿ƒ»∆¿«¿«

˙Bn‡51. «

הכתוב:49) כלשון בכיסוי, אלא בראייה תלוי הדבר שאין
עליה  מכסה הזכוכית מחיצת והרי - צאתך" את "וכיסית

שם). לעולם.50)(ברכות וכן רביעיות שתי פעמים ולשתי
אותם 51) מבטלים הם אין הרגליים, למי המים קדמו ואפילו

בטל", ראשון "ראשון, אומרים: ואין מרביעית. בפחות
- בנפילתה תיכף מתבטלת למים, הנופלת טיפה כל כלומר:

(שם). במים רביעית שיעור שיהיה צריך תמיד ¯·ÈÚÈ˙אלא
ברש"י). עו: (שבת וחצי ביצה כשיעור והיא: הלוג רביעית -
וחצי  אצבעים ברום אצבעים על "אצבעים רבינו: ובלשון
דברי  פי על ד, הלכה ט"ו פרק כפיים נשיאת (הלכות אצבע"
ממלא  - וחצי? ביצה משערים וכיצד קט.). פסחים התלמוד
הראשון  לכלי וייתן אחר, לכלי המים את ומערה במים כלי
השני, מהכלי המים את לתוכו יערה כך ואחר ביצים, שלוש
של  שיעור הוא - השני בכלי שנשארו ההם המים ומחצית

תנ"ו). סימן אורחֿחיים טור פי (על וחצי ביצה

.‡È‡nb‰ ÏÚ BlcÒa „ÓBÚ - ‡n‚a ‰‡Bˆ ‰˙È‰»¿»»¿À»≈¿«¿»««À»
‡¯B˜Â52‡e‰Â ;53da Ú‚B BlcÒ ‰È‰È ‡lL54‰˙È‰ . ¿≈¿∆…ƒ¿∆«¿»≈«»»¿»

‰ÈÏÚ ˜˜B¯ - ‰tË BÓk ,¯˙BÈa ‰ËeÚÓ ‰‡Bˆ Bc‚k¿∆¿»¿»¿≈¿ƒ»≈»∆»
‡¯B˜Â ‰qk˙zL „Ú ‰·Ú ˜¯55‰‡Bˆ ˙LÈË ‰˙È‰ . …»∆«∆ƒ¿«∆¿≈»¿»¿ƒ«»

B¯Na ÏÚ56‰È‰ ‡ÏÂ ,‡qk‰Œ˙ÈaÓ ˙BÙpËÓ ÂÈ„È B‡ , «¿»»»¿À»ƒ≈«ƒ≈¿…»»
¯zÓ - Ô˙eL·È B‡ ÔË˜ ÈtÓ ÏÏk Ú¯ ÁÈ¯ Ô‰Ï»∆≈««¿»ƒ¿≈»¿»«¿»À»

ÁÈ¯ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙B¯˜Ï57‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ú¯ ƒ¿¿ƒ∆≈»∆≈«»¬»ƒ»¿»
dÓB˜Óa58„ÓBÚ ‡e‰Lk ˙È‡¯ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»««ƒ∆≈»ƒ¿≈¿∆≈

„Ú ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ,·LBÈ ‡e‰Lk ˙È‡¯Â ÏÈ‡B‰ -ƒ¿ƒ¿≈¿∆≈»ƒ¿«
dÏ LÈÂ ‡È‰ ‰ÁÏ ‰‡Bv‰L ÈtÓ ,‰ÙÈ ‰ÙÈ Áp˜iL∆¿««»∆»∆ƒ¿≈∆«»«»ƒ¿∆»

ÁÈ¯59ÌÈB‡‚ ‰nÎÂ .Ú¯60˙B¯˜Ï BÏ ¯eÒ‡L ,e¯B‰ ≈«»¿«»¿ƒ∆»ƒ¿
˙BNÚÏ Èe‡¯ CÎÂ ;˙BÙpËÓ ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡61. ƒ»»»¿À»¿»»«¬

סנדלו.52) ידי על מכוסה היא ובלבד.53)שהרי
(שם).54) כמלבושו נידון לאלתר 55)שסנדלו ודווקא

היא  הרי - בצואה נבלע שהרוק לאחר אבל בעביו, כשהרוק
לקרוא  ואסור הלכה ·ˆÈ„‰מגולה, ג, פרק ברכות (ירושלמי

כל 56)ה). פני על נטושים והינם מלשון: התפשטות,
שם  שאין ועניינה: ט"ז). פסוק ל, פרק (שמואלֿא הארץ
הצואה. ממראה ומלוכלך מטושטש הגוף אלא צואה, עיקר

(תהילים 57) יה" תהלל הנשמה "כל לזה ורמז כה.), (ברכות
ולא  ההילול, בכלל הנושמים) (אברים והחוטם הפה ו) קנ,

שם). רש"י (מלשון האיברים הטבעת.58)שאר בפי
ל.).59) הובאו 60)(יומא אחרים, ומפרשים גאון האי רב

ג). (פרק לברכות יונה" "רבינו פי 61)בפירוש על שאף
מטונפות, שידיו בשעה הקריאה, לאסור אין הדין שמצד
קריאת  לקרוא הוא מגונה זאת בכל - רע ריח להם ואין הואיל
על  סמכו כה.) (ברכות ז"ל וחכמינו מטונפות. בידיים שמע
ו), לה, (תהילים כמוך" מי ה' תאמרנה עצמותי "כל הפסוק:
והחוטם, הפה כמו נושמים שאינם האברים גם כלומר:

ה'. אל קריאתנו בשעת ונקיים טהורים להיות צריכים

.·È¯wÚ BÏ LiL Ú¯ ÁÈ¯62˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯Ó -63 ≈««∆∆ƒ»«¿ƒ«¿««
˜ÈÁ¯Ó - ÁÈ¯‰ ˜ÒÙ ‡Ï Ì‡Â ;ÁÈ¯‰ ˜Òt Ì‡ ,‡¯B˜Â¿≈ƒ»«»≈«¿ƒ…»«»≈««¿ƒ
ÈÓ ÔB‚k ,¯wÚ BÏ ÔÈ‡LÂ .ÁÈ¯‰ ˜ÒtL ÌB˜Ó „Ú«»∆»«»≈«¿∆≈ƒ»¿ƒ
ÌB˜Ó „Ú ˜ÈÁ¯Ó - ‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‡ˆiL∆»»ƒ∆«ƒ¿«»«¿ƒ«»

ÁÈ¯‰ ‰ÏÎzL64‡¯B˜Â65ÏL ËÈ·ÚÂ ÈÚ¯ ÏL Û¯b . ∆ƒ¿∆»≈«¿≈¿»∆¿ƒ¿»ƒ∆
ÌÈÏ‚¯ŒÈÓÈÓ66,Ôc‚k ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ , ≈≈«¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿»

,Ú¯ ÁÈ¯ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÌeÏk Ì‰a ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»∆¿¿≈»∆≈««
‡qk‰Œ˙È·k Ì‰L ÈtÓ67. ƒ¿≈∆≈¿≈«ƒ≈

רע.62) ריח ומעלה שם מונחת כשהיא 63)שצואה
צריך  היה לפניו, ומונחת מגולה הייתה שאילו מכוסה;
ח). (הלכה לעיל כמבואר עיניו, כמלוא ממנה להרחיק

שפסק 64) ממקום אמות ארבע להרחיק צריך אינו אבל
להרחיק  שצריך וסובר משיג והראב"ד כד.). (ברכות הריח
בגמרא  חסדא רב כדעת הריח, שפסק ממקום אמות ארבע
(סימן  חיים אורח ערוך בשולחן ההלכה נפסקה וכן (שם),

א). סעיף שם).65)ע"ט, חרס 66)(ברכות, כלי שניהם
עביט, קרוי: רגליים מי ושל גרף, קרוי: רעי אלא הם,

כה:). (ברכות רש"י לכך,67)מלשון ומיוחדים הואיל
בית  כל כדין מועילה, אינה מים רביעית לתוכם יתן ואפילו
ואין  יפה ורחוצים מתכת של או זכוכית של הם ואם כיסא.
(שולחן  בצידם שמע קריאת לקרות מותר - רע ריח בהם

א). סעיף ז, פרק חיים אורח ערוך

.‚ÈÌÈn‰ ÈtŒÏÚ ‰ËL ‰˙È‰L ÔB‚k ,˙¯·BÚ ‰‡Bˆ68 »∆∆¿∆»¿»»»«¿≈««ƒ
dc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ -69˙¯·BÚ ‰‡Bˆk - ¯ÈÊÁ ÈÙe . »ƒ¿¿∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆∆

ÈÓc70Úa¯‡ epnÓ e¯·ÚiL „Ú Bc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â , »≈¿»ƒ¿¿∆¿«∆««¿ƒ∆«¿«
˙Bn‡71. «

בה.68) וכיוצא רעי של גרף לפניו שהעבירו עד 69)או
ח). (הלכה לעיל כמבואר אמות, ארבע לאחוריו שיעבירוה

(ברכות 71)דומה.70) בצואה תמיד מלוכלך שפיו מפני
כלומר: הנהר", מן עולה "אפילו הוסיפו: בגמרא ושם כה.).
כנגדו, לקרוא אסור ֿ בנהר התרחץ עכשיו שרק פי על אף
רעי", של "גרף של דין לו יש תמיד, מלוכלך שפיו מכיוון

י"ב). (הלכה לעיל כמבואר הכיסא, כבית הנידון

.„È˙Ùph‰ ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰Â ‡¯B˜ ‰È‰72ÁÈpÈ ‡Ï - »»≈¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ…∆…«ƒ«
ÂÈt ÏÚ B„È73‡¯˜ÈÂ74B˙B‡Ó ¯·ÚiL „Ú ˜ÈÒÙÈ ‡l‡ , »«ƒ¿ƒ¿»∆»«¿ƒ«∆«¬…≈

- ‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‰˙ˆiL ‡¯Bw‰ ÔÎÂ .ÌB˜Ó»¿≈«≈∆»¿»ƒ∆«ƒ¿«»
dL‡a ‰ÏÎzL „Ú ˜ÈÒÙÈ75ÔÎÂ ;B˙‡È¯˜Ï ¯ÊBÁÂ , «¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B¯·ÁÓ Áe¯ ‰˙ˆÈ .‰¯B˙ŒÈ¯·„a¿ƒ¿≈»»¿»«≈¬≈««ƒ
‰¯B˙ŒÈ¯·„Ï ˜ÒBÙ BÈ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ˜ÈÒÙnL76. ∆«¿ƒƒ¿ƒ«¿«≈≈¿ƒ¿≈»

רגליים.72) מי או צואה שלא 73)מקום בלחש, שיקרא
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חיים  אורח לטור (פרישה, בשפתיו שמרחש כלל ניכר יהא
פ"ה). כד 74)סימן מלשון 75)(ברכות הרע, ריח

צחנתו". ותעל באשו "ועלה כ) ב, (יואל הכתוב
לו 76) אפשר אי תורה בדברי כי - והטעם כה.), (ברכות

שמע  בקריאת אבל בחוץ; וללמוד המדרש בית את לעזוב
שם). רש"י (מפירוש ויקרא לחוץ יצא -

.ÂËÌ‡ BÏ ˜tzÒÂ ,˙Èaa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯B˜ ‰È‰»»≈¿ƒ«¿«««ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
‰Ê È¯‰ - ÌL ÔÈ‡ B‡ ÌÈÏ‚¯ŒÈÓÈÓ B‡ ‰‡Bˆ ÌL LÈ≈»»≈≈«¿«ƒ≈»¬≈∆

˙B¯˜Ï ¯zÓ77Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ,‰tL‡· ‡¯B˜ ‰È‰ . À»ƒ¿»»≈»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ
,˜c·iL „Ú ‡¯˜È ‡Ï - ÌL ÔÈ‡ B‡ ‰‡Bˆ ÌL LÈ≈»»≈»…ƒ¿»«∆ƒ¿…
˜ÙÒ Ï·‡ .˙Ùph‰ ÌB˜Ó ‡È‰L ‰tL‡‰ ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«¿»∆ƒ¿«ƒ…∆¬»¿≈

˙B¯˜Ï ¯zÓ ,‰tL‡· elÙ‡ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ78. ≈«¿«ƒ¬ƒ»«¿»À»ƒ¿

נקי.77) בחזקת הוא  בית סתם שם),78)כי (ברכות,
אלא  רגליים מי בצד לקרות תורה אסרה לא כי - והטעם
זרימת  בשעת אומרת: (זאת בלבד הקילוח עמוד כנגד
למחנה  מחוץ לך תהיה "ויד יג) כג, (דברים ככתוב: השתן),
אלא  כיסוי, בהם נאמר לא כלומר: חוץ", שמה ויצאת
הקילוח. עמוד כנגד אחרים יקראו שלא כדי לחוץ יציאה
נפילתם  אחרי גם בצידם לקרות שלא גזרו החכמים ברם
אבל  ספיקם; על ולא וודאם על אלא גזרו לא אבל לארץ,
יש  יד) (שם, צאתך" את "וכסית בה: שנאמר בצואה

בספיקא. אפילו להחמיר

.ÊË„Ú ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe ‰‡Bˆ „‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»ƒ¿¿∆∆»≈«¿«ƒ«
‰Â¯Ú‰ „‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ Ck ,˜ÈÁ¯iL79„Ú ∆«¿ƒ»»ƒ¿¿∆∆»∆¿»«

¯ÈÊÁiL80È˙ek elÙ‡ .ÂÈt81„‚k ‡¯˜È ‡Ï ,ÔË˜ B‡ ∆«¬ƒ»»¬ƒƒ»»…ƒ¿»¿∆∆
ÏÈ‡B‰ - ˙˜ÒÙÓ ˙ÈÎeÎÊ ÏL ‰vÁÓ elÙ‡ ,Ô˙Â¯Ú∆¿»»¬ƒ¿ƒ»∆¿ƒ«¿∆∆ƒ
.ÂÈt ¯ÈÊÁiL „Ú ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ,d˙B‡ ‰‡B¯ ‡e‰Â¿∆»»ƒ¿«∆«¬ƒ»»
Ûe‚a ÏkzÒÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .‰Â¯Ú ‰M‡‰ Ûeb ÏÎÂ¿»»ƒ»∆¿»¿ƒ»…ƒ¿«≈¿
‰l‚Ó ‰È‰ Ì‡Â .BzL‡ elÙ‡Â ,‡¯B˜ ‡e‰Lk ‰M‡‰»ƒ»¿∆≈«¬ƒƒ¿¿ƒ»»¿À∆

ÁÙË82dc‚k ‡¯˜È ‡Ï ,dÙebÓ83. ∆«ƒ»…ƒ¿»¿∆¿»

ולא 79) קדוש מחניך "והיה טו): כג, (דברים שנאמר משום
מאחריך". ושב דבר ערוות בך צריך 80)ייראה אינו אבל

אל  התורה הקפידה לא כי בצואה, כמו אמות ד' להרחיק
בלילה, או עיניו, את עצם אם זה ולפי בלבד, הראייה על
קריאת  לקרות מותר - הערווה את רואה שאינו סומא או
רואה  כשאינו אפילו בצואה, כן שאין מה כנגדה, שמע
כנגדה. לקרות אסור - וכדומה עיניו את שעצם כגון אותה,

זמן ÍÏÎÂÏÓשכל ÌÂ˜Ó‰˘ מחניך "והיה בו קורא אתה אין
א  ערוך (שולחן חיי קדוש" סימן ורח א; סעיף ע"ט סימן ם

ו). סעיף הואיל 81)ע"ו לומר: יכול שהייתי כה:) (ברכות
בעלי  כשאר דינם כ), כג, (יחזקאל בשרם" חמורים "ובשר
העמים  אל זה "ומכוון שאסור. לן משמע קא - חיים
כחייתו  ערומים והולכים הסלעים בנקיקי השוכנים הפראים
ע"ד). אות תצא פרשת תמימה" ("תורה שדה"

מכוסה.82) להיות שדרכו כה.),83)ממקום (ברכות
טפח, צריך באשתו שדווקא מיימוניות" ב"הגהות והעירו

לקר  ואסור ערווה נקרא מטפח פחות אחרת באשה ות אבל
כנגדה.

.ÊÈ‡e‰ Ck ,ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯Ú „‚k ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆»¿∆∆∆¿«¬≈ƒ»
B˙Â¯Ú „‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡84,Ì¯Ú ‡e‰Lk ‡¯˜È ‡ÏÂ ; »ƒ¿¿∆∆∆¿»¿…ƒ¿»¿∆»…

B‡ ¯BÚ B‡ „‚a ÏL ‰¯B‚Á ‰˙È‰ .B˙Â¯Ú ‰qÎiL „Ú«∆¿«∆∆¿»»¿»¬»∆∆∆
ÂÈ˙Ó ÏÚ ˜N85¯zÓ - Ì¯Ú BÙeb ¯‡ML ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ««»¿»««ƒ∆¿»»…À»

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï BÏ86B·˜Ú ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â ;87 ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆…ƒ¿∆¬≈
ıˆBÁ - Ì¯Ú ‰È‰Â B˙ÈlËa ÔLÈ ‰È‰ .B˙Â¯Úa Ú‚B≈«¿∆¿»»»»≈¿«ƒ¿»»»…≈

BaÏ ˙ÁzÓ B˙ÈlËa88B¯‡eˆ ıÁÈ ‡Ï Ï·‡ .‡¯B˜Â ¿«ƒƒ««ƒ¿≈¬»…»…«»
ÈÓk ‡ˆÓÂ ,‰Â¯Ú‰ ˙‡ ‰‡B¯ BalL ÈtÓ ,‡¯˜ÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ∆∆»∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ

.‰¯B‚Á ‡Ïa ‡¯BwL∆≈¿…¬»

כה:).84) ולמטה.85)(ברכות ממתניו מכוסה והוא
כד:).86) תחתיו.87)(שם מקופלות ורגליו יושב כשהוא

קריאתו, בעת בבשרו יגעו שלא איבריו לשאר הדין והוא
בערוותו  נוגע אינו שאם לרבותא: משמיענו "עקבו" אלא
מותר  אותה, ורואה ערוותו נגד מכוון שהוא פי על אף

לברכות). יונה (רבינו נגדו לא 88)לקרוא שאם כד:) (שם
הערווה  את רואה ליבו הרי ליבו מתחת בטליתו יפסיק
אברים, לשאר רואה" "ליבו בין חז"ל שחילקו ומה ואסור.
א, (קהלת ככתוב "ראייה", לשון בלב שמצינו משום אפשר
תצא  פרשת תמימה" ("תורה חכמה הרבה ראה "וליבי טו):

ע"ה). אות

.ÁÈÏk - ˙Á‡ ˙ÈlËa ÌÈLÈ eÈ‰L ÌÈLÔ‰Ó „Á‡ ¿«ƒ∆»¿≈ƒ¿«ƒ««»∆»≈∆
˙ÁzÓ ‰qÎiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯˜Ï ¯eÒ‡89„Ú ;BaÏ »ƒ¿««ƒ∆¿«∆ƒ««ƒ«

‰Ê ¯Na ÚbÈ ‡lL „Ú ,Ô‰ÈÈa ˙˜ÒÙÓ ˙ÈlË ‡‰zL∆¿≈«ƒ«¿∆∆≈≈∆«∆…ƒ«¿«∆
‰hÓÏe ÂÈ˙nÓ ‰Ê ¯N·a90BzL‡ ÌÚ ÔLÈ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«∆ƒ»¿»¿«»¿ƒ»»»≈ƒƒ¿

ÌÈpËw‰ B˙È·ŒÈ·e ÂÈ· B‡91,BÙe‚k ÔÙe‚ È¯‰ - »»¿≈≈«¿«ƒ¬≈»¿
Ú‚B B¯NaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ CÎÈÙÏ .Ô‰Ó LÈb¯Ó BÈ‡Â¿≈«¿ƒ≈∆¿ƒ»««ƒ∆¿»≈«

ÂÈt ¯ÈÊÁÓ ,Ì‰a92BaÏ ˙ÁzÓ ıˆBÁÂ93‡¯B˜Â94. »∆«¬ƒ»»¿≈ƒ««ƒ¿≈

עצמו.89) ערוות את רואה ליבו יהא לא 90)ולא שאם
(ברכות  עבירה הרהור לידי ויבואו בזה נוגע זה בשר הרי כן

הרהור.91)כד.). לידי יביאוהו ולא בהם רגיל שהוא
בה.92) להרהר יבוא שלא אפשר אי פניו יחזיר לא אם אבל
עצמו.93) ערוות את רואה ליבו יהא (שם).94)שלא

.ËÈ‡‰iL „Ú ?‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈpË˜ Ì‰ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«≈¿«ƒ¿ƒ¿»∆«∆¿≈
˙a ‰·˜p‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚŒÌÈzL Ôa ¯Îf‰«»»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»¿«¿≈»«

‰L ‰¯NÚŒ˙Á‡95Ì˙È·˙ ‡‰iL ‡e‰Â ;„Á‡ ÌBÈÂ ««∆¿≈»»¿∆»¿∆¿≈«¿ƒ»
Ánˆ C¯ÚNe eÎ ÌÈ„L ,ÌÈÏB„b ˙È·˙k96Œ¯Á‡Â ; ¿«¿ƒ¿ƒ»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«¿««

Ì‡ Ï·‡ .Ô‰ÈÈa ˙ÈlË ˜ÈÒÙzL „Ú ‡¯˜È ‡Ï Ck»…ƒ¿»«∆«¿ƒ«ƒ≈≈∆¬»ƒ
Ô‰nÚ ‡¯B˜ - Ánˆ C¯ÚNe eÎ ÌÈ„L eÈ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«≈ƒ»∆
Ôa ¯Îf‰ ‰È‰iL „Ú ,˜ÒÙ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ¯Na ·e¯˜a¿≈»»¿≈»ƒ∆¿≈«∆ƒ¿∆«»»∆
ŒÌÈzL ˙a ‰·˜p‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚŒLÏL¿∆¿≈»»¿∆»¿«¿≈»«¿≈

„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ97. ∆¿≈»»¿∆»

להם.95) מתאווה אדם ואין ביאה לכלל באו לא אז שעד
השער 96)(שם). והוא ז), טז, (יחזקאל הכתוב מלשון

וסימן  לבת, נערות סימן מהווה והוא הערווה במקום הגדל
מבוארים  וכן א), משנה ו, (פרק בנידה ומפורש לבן גדלות
פרק  אישות (הלכות תורה" ב"משנה הנערות סימני פרטי
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דידן:97)ב). בנידון הם נקראים ואילך זה מגיל כי
ולא  בגופם מפותחים כשאינם ואפילו כד.); (ברכות גדולים

נערות". "סימני הביאו

ה'תשע"ח  כסלו ט' שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חייבים 1) הטמאים אם שמע; מקריאת הפטורים הם מי

דינו  ובית עזרא תקנת וברכותיה, שמע קריאת לקרות
שבטלה.

.‡ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2ÌÈpË˜e3ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ÌÈ¯eËt4. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿«
ÔÈÎ¯·Óe ,d˙BÚa d˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ∆«¿«ƒƒ¿»¿»»¿»¿ƒ

ÔÎpÁÏ È„k ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ5BaÏ ‰È‰L ÈÓ .˙BˆÓa ¿»∆»¿«¬∆»¿≈¿«¿»¿ƒ¿ƒ∆»»ƒ
˙Bˆn‰ ÏkÓ ¯eËt - ‰ÂˆÓ ¯·„Ï ÊtÁÂ „e¯Ë6 »¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ»«ƒ¿

ÚÓLŒ˙‡È¯wÓe7¯eËt ,‰Ïe˙· ‡NpL Ô˙Á CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»»»∆»»¿»»
BzÚc ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÈÏÚ ‡·iL „Ú ÚÓLŒ˙‡È¯wÓƒ¿ƒ«¿««∆»…»∆»¿ƒ∆≈«¿

ÌÈÏe˙a dÏ ‡ˆÓÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÈeÙ8„Ú ‰‰L Ì‡Â . ¿»∆»…ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»»«
È‡ˆBÓ9˙aLŒÈ‡ˆBnÓ ˙B¯˜Ï ·iÁ - ÏÚ· ‡ÏÂ ˙aL »≈«»¿…»««»ƒ¿ƒ»≈«»

‰a Ò‚ BaÏÂ BzÚ„ ‰¯¯˜˙ È¯‰L ,CÏÈ‡Â10ŒÏÚŒÛ‡ ¿≈»∆¬≈ƒ¿»¿»«¿¿ƒ«»««
ÏÚ· ‡lL Èt11. ƒ∆…»«

המצוות 2) בכל ומחוייבים לישראל, שנמכרו כנענים,
בהן. חייבות ואע"פ 3)שהנשים שנה. מי"ג הפחותים

"לקרותה  ללמדם מצּווה והאב במצוות, לחינוך הגיעו ֶשכבר
כבסמוך. ועבדים 4)בעונתה" שנשים והטעם כ., ברכות

נוהגת  קריאתֿשמע שמצות מפני - מקריאתֿשמע פטורים
"שהזמן  מצותֿעשה וכל היום, מן ידועות בשעות רק
עבודהֿזרה  (הלכות ממנה פטורים ועבדים נשים גרמא",
אמרו: ה"ג) (פ"ג, ברכות ובירושלמי ג). הלכה י"ב, פרק
את  - אחד" ה' ישראל... "שמע שנאמר: מניין? "עבדים
אחר". אדון לו שיש העבד יצא הקב"ה, אלא אדון לו שאין

אבל 5) המצוות, בכלל הקטנים אין התורה שמן אףֿעלֿפי
האב  חייב ולפיכך - במצוות לחנכם הוא סופרים מדברי
במצוות, לחנכו כדי בזמנה, לקרותה הקטן בנו את ללמד
גם  דרכו, פי על לנער "חנוך ו): כב, (משלי שלמה אמר וכן

ממנה". יסור לא יזקין "העוסק 6)כי היא: הלכה שכן
כה.). (סוכה המצוה" מן פטור אףֿעלֿפי 7)במצות

שמים. מלכות עול קבלת בה שיש מאד, והרי 8)שחשובה
מצוה. לדבר כטרוד החמישי 9)הוא היום כבר שהוא

כדברי  רביעי, ביום היה נשואיהם זמן שהרי לנשואיו,
ליום  נישאת "בתולה א) משנה פ"א, (כתובות המשנה

טרדת 10)הרביעי". עליו אין שוב בה, שנתרגל מתוך
ע"א.11)ין.הנישוא  טז, ברכות

.·˜ÒBÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏeÚa‰ ˙‡ ‡NBp‰ Ï·‡¬»«≈∆«¿»««ƒ∆≈
ÏaÏ·nL ¯·„ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯˜Ï ·iÁ - ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»ƒ¿ƒ¿≈»»∆¿«¿≈

BzÚc12.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿¿≈»«≈»∆

בתולים.12) עסק על מחשב אינו שהרי

.‚Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙Ó BÏ ˙nL ÈÓ13- ÂÈÏÚ ƒ∆≈≈∆«»¿ƒ¿«≈»»
BzÚc ÔÈ‡L ÈtÓ ,ep¯a˜iL „Ú ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËt»ƒ¿ƒ«¿««∆ƒ¿¿∆ƒ¿≈∆≈«¿

˙B¯˜Ï ‰Èet14- ˙n‰ ˙‡ ¯nLÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿«≈∆«≈
ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËt ,B˙Ó BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡15Ì‡Â . ««ƒ∆≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ

ËÓL ÈM‰Â ,¯nLÓ „Á‡‰ - ÌÈL ÌÈ¯ÓBM‰ eÈ‰16 »«¿ƒ¿«ƒ»∆»¿«≈¿«≈ƒƒ¿»
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ17¯Á‡‰ ËÓLÂ ,¯nLÓe ¯ÊBÁÂ ,‡¯B˜Â ¿»«≈¿≈¿≈¿«≈¿ƒ¿»»«≈

‡¯B˜Â18Œ˙‡È¯wÓ ¯eËt ,˙ÓÏ ¯·˜ ¯ÙBÁ‰ ÔÎÂ . ¿≈¿≈«≈∆∆¿≈»ƒ¿ƒ«
ÚÓL19. ¿«

(ויקרא 13) אמור בפרשת המנויים קרוביו מששת אחד כגון
בֿד). בכל 14)כא, שישתדל מי כשיש אפילו כלומר:

דעתו  אין כי מקריאתֿשמע, האבל פטור המת, צרכי
ה"א). ג, פרק ברכות (ירושלמי אבלו מפני עליו מיושבת
צאתך  יום את תזכור למען הפסוק על ז"ל חכמינו וסמכו
שאתה  "ימים - ג) טז, (דברים חייך ימי כל מצרים מארץ

בהם במתים"·ÌÈÈÁ,עוסק בהם עוסק שאתה ימים ולא
אחרת.15)(שם). ממצוה פטור במצוה, שהעוסק משום

מת 17)מסתלק.16) של אמות ארבע בתוך לקרוא שאסור
מצוות, בכלל אינו והמת הואיל לרש", "לועג משום -
ה). יז, (משלי עושהו" חרף לרש "לועג אומר: והכתוב

ע"א.18) יח, ע"ב.19)ברכות יד, שם

.„ÔÓÊÏ CeÓÒ B¯·˜Ï ˙n‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ∆«≈¿»¿»ƒ¿«
ÚÓLŒ˙‡È¯˜20ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,21Ì‡Â . ¿ƒ«¿«∆»ƒ≈»»»»»¿ƒ

˙‡ ÔÈeÏÓ Ô‰Â ,‰‡È¯w‰ ÔÓÊ ÚÈb‰Â e‡ÈˆB‰Â eÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿««¿ƒ»¿≈¿«ƒ∆
‰hn‰ È‡NB ÔB‚k ,Ô‰a C¯ˆ ‰hnÏ LiL Ïk - ˙n‰«≈…∆≈«ƒ»…∆»∆¿¿≈«ƒ»

Ô‰ÈÙelÁ ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÙelÁÂ22ÈÙÏ eÈ‰L ÔÈa , ¿ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ≈∆≈∆»ƒ¿≈
¯‡Le .ÔÈ¯eËt - ‰hn‰ ¯Á‡Ï eÈ‰L ÔÈa ,‰hn‰«ƒ»≈∆»¿«««ƒ»¿ƒ¿»

Ô‰a C¯ˆ ‰hnÏ ÔÈ‡L ,ÔÈeÏÓ‰23ÔÈ·iÁ -24. «¿«ƒ∆≈«ƒ»…∆»∆«»ƒ

בזמנה.20) מקריאתֿשמע יתבטלו ע"א.21)שלא יט, שם
דבר  בשום שיתעסקו כבודו אין הוא חשוב ואדם הואיל
יוסף' ('בית בכבוד שיקברוהו עד בקריאתֿשמע, ואפילו
לא  ערוך' שב'שולחן להעיר וכדאי ע"ז). סימן או"ח 'טור'
בין  לחלק כתב לא ה'טור' וכן להלכה; זה חילוק הביאו
בדורותינו  שאין מפני - והטעם חשוב, לאדם פשוט אדם
בגללו  קריאתֿשמע יקראו שלא ראוי שיהא כזה, חשוב אדם

שם). יוסף', ('בית שיקברוהו להתחלף 22)עד היו רגילים
בה. לזכות חפצים שהכל המת, מיטת אלא 23)בנשיאת

בלבד. כבודו משום המת את ע"ב.24)מלווים יז, ברכות

.‰„tÒ‰a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰25,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰Â »¿ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«
„Á‡ „Á‡ ÌÈËÓL - Ô‰ÈÙÏ ÁpÓ ˙n‰L ÔÓÊa26 ƒ¿«∆«≈À»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»∆»
Ì‰ÈÙÏ ÏËeÓ ˙n‰ ÔÈ‡ .„tÒ‰Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈ‡¯B˜Â27 ¿¿ƒ¿¿ƒ«∆¿≈≈«≈»ƒ¿≈∆

·LBÈ Ï·‡‰Â ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈ¯B˜ ÌÚ‰ Ïk -»»»ƒ¿ƒ«¿«¿»»≈≈
ÌÓB„Â28˙‡ ¯a˜iL „Ú ˙B¯˜Ï ·iÁ BÈ‡L ÈÙÏ , ¿≈¿ƒ∆≈«»ƒ¿«∆ƒ¿…∆

.B˙Ó≈

('טור'25) המספידים החזנים מפי הספד דברי שומע שהעם
ע"ב). סימן משום 26)או"ח אחת, בבת כולם לא אבל

המת. מספידים 27)כבוד והם אחר בבית שהמת כגון
אחר  לצד החדר) (באותו נתון המת שהיה או כאן, אותו

יט.). ברכות רש"י יט.)28)(מלשון (ברכות ובגמרא
אתה  "צדיק ואומר: הדין, את עליו מצדיק שהאבל אמרו,
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פרצותי  את שתגדור מלפניך רצון יהי עלי; הבא כל על ה'
ברי"ף  הוא וכן ברחמים". ישראל עמך כל פרצות ואת

וברא"ש.

.Â,ÔÈÓeÁz Ïa˜Ï ÌÈÏ·‡‰ e¯ÊÁÂ ,˙n‰ ˙‡ e¯·»̃¿∆«≈¿»¿»¬≈ƒ¿«≈«¿ƒ
ÌB˜nÏ ¯·w‰ ÌB˜nÓ Ì‰È¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»¿ƒ«¬≈∆ƒ¿«∆∆«»

‰¯eL ˙BNÚÏ ÌÈÏ·‡‰ Ba ÌÈ„ÓBÚL29Ïa˜Ï ∆¿ƒ»¬≈ƒ«¬»¿«≈
elÙ‡ ¯Ó‚ÏÂ ÏÈÁ˙‰Ï ÌÚ‰ ÌÈÏBÎÈ Ì‡ :ÌÈÓeÁz«¿ƒƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ¿ƒ¿…¬ƒ

„Á‡ ˜eÒt30Ì‡Â ;eÏÈÁ˙È - ‰¯eMÏ eÚÈbiL Ì„˜ »∆»…∆∆«ƒ«»«¿ƒ¿ƒ
ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ eÓÁÈ ‡l‡ ;eÏÈÁ˙È ‡Ï - Â‡Ï31¯Á‡Â , »…«¿ƒ∆»¿«¬∆»¬≈ƒ¿««

˙B¯˜Ï eÏÈÁ˙È Ô‰Ó e¯ËtiL32ÌÈ„ÓBÚ‰ Ì„‡ŒÈa . ∆ƒ»¿≈∆«¿ƒƒ¿¿≈»»»¿ƒ
‰¯eMa33,ÌÈÏ·‡‰ Èt ÔÈ‡B¯ Ô‰L ,ÌÈiÓÈt‰ - «»«¿ƒƒƒ∆≈ƒ¿≈»¬≈ƒ

ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBˆÈÁ‰Â ;ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿ƒ«¿«¿«ƒƒƒ¿≈»
ÔÓB˜Óa ÚÓLŒ˙‡È¯˜a ÔÈ·iÁ - ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯34. ƒ∆»¬≈ƒ«»ƒƒ¿ƒ«¿«ƒ¿»

ביניהם 29) עובר והאבל ומכאן, מכאן בשורה עומד שהעם
אותו. ֿ 30)ומנחמים קריאת של הראשון הפסוק הוא

שמים. מלכות עול קבלת עיקר בו שיש (ברכות 31)שמע,
גמילות  ובכלל היא. התורה מן מצוה אבלים, שתנחומי יז:)
וגמילות  כאחד. ולמתים לחיים חסד שגומל היא, חסדים
ל:): מציעא (בבא חז"ל שאמרו כמו היא, התורה מן חסדים
"את  כ) יח, (שמות וגו' בה ילכו הדרך את להם והודעת
בהקדושֿברוךֿהוא  מצינו וכן חסדים, גמילות זו - הדרך"
מות  אחרי "ויהי יא): כה, (בראשית שנאמר אבלים, שניחם
יד.). סוטה (ראה בנו" יצחק את אלהים ויברך אברהם
אמרנו: שכבר מקריאתֿשמע, המנחמים פטורים ולפיכך

יונה). (רבינו המצוה מן פטור במצוה מדברי 32)העוסק
שהות  עוד כשיש אלא אמורים הדברים שאין משמע  רבינו
אופן, בכל יתחילו - לקרוא שהות עוד אין אם אבל לקרוא,
(כסףֿמשנה, תנחומין במצוות התחילו לא שעדיין כיון

ע  סי' או"ח מגןֿאברהם סק"ד).וראה אחר:33)"ז ונוסח
שאין 34)בשורות. וסובר חולק, והראב"ד ע"ב. יז, ברכות

שהם  כל אלא רבינו, דברי כמשמעות "פנימיים" הפירוש
"פנימיים", הנקראים: הם לראותו, הצריכים האבל קרובי
שאינם  וכל החיצונה; בשורה עומדים כשהם ואפילו
נקראים: לראותו, צריכים ואינם האבל ממשפחת
קרוב  הפנימית בשורה עומדים הם ואפילו "חיצוניים",

לאבל.

.ÊÌ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜lÓ ¯eËÙ ‡e‰L ÈÓ Ïk»ƒ∆»ƒƒ¿¿ƒ«¿«ƒ
,‡e‰Â ;‡¯B˜ - ˙B¯˜Ï BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆ»̄»¿«¿ƒ««¿ƒ¿≈¿

ÂÈÏÚ ‰Èet BzÚ„ ‡‰zL35¯eËt‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆¿≈«¿¿»»»¬»ƒ»»∆«»
Ï‰·Ó ˙B¯˜lÓ36·MÈ˙zL „Ú ˙B¯˜Ï È‡M¯ BÈ‡ - ƒƒ¿¿…»≈««ƒ¿«∆ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ BzÚc37. «¿»»

הראשון 35) בלילה "שקרא גמליאל ברבן שמצינו כמו
שה  - לתלמידיו ואמר (אשה), "איני שנשא" - כך על לו עירו

אחת" שעה אפילו שמים מלכות ממני לבטל לכם שומע
מ"ה). פ"ב, מיושב.36)(ברכות בלתי כדי 37)נרעש,

בכך  ומה שואל: והראב"ד בכוונה. ק"ש לקרוא שיוכל
יהיה  ולא בתורה, כקורא ויהא יקרא לכוין), יכול (שאינו
לקרות  חתן כל צריך ולדעתו מעליו? שמים שם כפורק

שבזמן  יז:): (ברכות ה'תוספות' כתבו וכבר קריאתֿשמע.
גם  יום, בכל שמע את בקראנו היטב מכוונים אנו שאין הזה
בה  יכוין שלא ואףֿעלֿפי לקרוא, צריך נשואיו בליל החתן
כאילו  כיהירות, נראה זה הרי יקרא, לא אם כי כראוי;
בטוח  איני היום ורק בקריאתי, מכוין אני פעם כל אומר:
סימן  (או"ח בשו"ע ההלכה נפסקה וכן כראוי, בה אכוין אם

ג). סעיף ע,

.ÁÔÈÎ¯·Óe ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ«»ƒƒ¿ƒ«¿«¿»¿ƒ
Ô˙‡ÓËa Ô‰Â ‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ38¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»∆»¿«¬∆»¿≈¿À¿»»««ƒ∆∆¿»

Ô˙‡ÓhÓ ˙BÏÚÏ Ô‰Ï39a ÔÈÚ‚Bp‰ ÔB‚k ,ÌBi· Baı¯L »∆«¬ƒÀ¿»»«¿«¿ƒ¿∆∆
d·kLÓe ‰·ÊÂ ‰c· B‡40Ô‰· ‡ˆBiÎÂ41‡¯ÊÚÂ . ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»¿«≈»∆¿∆¿»

ewz BÈcŒ˙È·e42ŒÏÚa ‰¯B˙ŒÈ¯·„· ‡¯˜È ‡lL , ≈ƒƒ¿∆…ƒ¿»¿ƒ¿≈»««
È¯˜43ÔÈ‡Óh‰ ¯‡L ÏÏkÓ e‰e‡ÈˆB‰Â ,Bc·Ï44„Ú ∆ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»«¿≈ƒ«

ÏaËiL45‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿…¿…»¿»«»»¿»ƒ¿»≈¿…
‰ÏËa CÎÈÙÏ ,da „ÓÚÏ ¯eav‰ ·¯a ÁÎ ‰È‰46. »»…«¿…«ƒ«¬…»¿ƒ»»¿»

Œ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ ‰¯Bza ˙B¯˜Ï Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe¿»»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒ«
ÚÓL47ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚa Ô‰Â48‰¯B˙ŒÈ¯·c ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿≈«¬≈¿»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó49,ÌÏBÚÏ Ô˙¯‰Ëa ÔÈ„ÓBÚ ‡l‡ , ¿«¿ƒÀ¿»∆»¿ƒ¿»√»»¿»
L‡ ‰Ó - 'ÈÈ Ì‡ L‡k È¯·„ ‰Î ‡BÏ‰' :¯Ó‡pL∆∆¡«¬…¿»ƒ»≈¿À¿»»≈
ÔÈÏa˜Ó ÌÈ‡ ‰¯B˙ŒÈ¯·c Û‡ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡≈»¿«∆∆À¿»«ƒ¿≈»≈»¿«¿ƒ

‰‡ÓË50. À¿»

עליהם.38) טומאתם שעדיין עלֿידי 39)אףֿעלֿפי
מים. במקוה ועוד.40)טבילה רוקח" "מעשה בעל כנוסח

"ומשכבה". אחר: בטמא 41)ונוסח או בזה הנוגע כגון
מותרים  זאת בכל - נטהרים טבילתם אחרי שמיד מת,
אפילו  שהרי עליהם, טומאתם בעוד תורה בדברי לקרוא
(ברכות  סיני בהר התורה את קיבלו עצמם ומצורעים זבים

ע"ב.42)כב.). פב, לילה,43)בבאֿקמא מקרה בעל
טז). טו, ויקרא וראה יא. כג, (דברים הכתוב כלשון

לקרוא.44) באה 45)המותרים טומאתו אין קרי בעל כי
עליו  גזרו לפיכך הדעת, וזחות ראש קלות מתוך אלא לו
לתקנה  סמך מצאו ז"ל וחכמינו שם). וברש"י כב. (ברכות
וסמוך  בניך", ולבני לבניך "והודעתם תורה: בדברי נאמר זו.
(דברים  בחורב" אלהיך ה' לפני עמדת אשר "יום נאמר: לו
תורה  מתן קודם (שהרי אסורין קריין בעלי להלן מה טֿי) ד,
בעלי  כאן אף טו), יט, שמות ראה מנשותיהם, לפרוש נצטוו

כא:). (ברכות אסורים מעצמה 46)קריין בטלה כלומר:
את  לבטל יכול ביתֿדין "אין שהרי ביתֿדין, שביטלוה ולא
בחכמה  ממנו גדול אלאֿאםֿכן חבירו ביתֿדין דברי
עזרא  של ביתֿדינו ואחרי ה), משנה א, פרק (עדיות ובמנין"
ברוב  כח היה שלא מתוך אלא כמוהו, ביתֿדין עוד קם לא
קיום  על העם את ביתֿדין כפה לא בה, לעמוד הציבור
האיסור  פשט שלא כל הוא: וכלל מאליה. ובטלה התקנה
האיסור  הרי - בו לעמוד כח בו שאין מחמת הציבור ברוב
לבטלו  שיבוא אחר בביתֿדין אפילו צורך ואין מאליו, בטל
ה"ו). פ"א, ממרים הלכות (וראה לו.); (עבודהֿזרה

שאסור 47) ה"ד), (פ"ג, לעיל רבינו לדברי סותר זה ואין
המטונפים  במקומות תורה בדברי להרהר וכן "שמע" לקרוא
שאנו  או לעינינו, המונח נמאס בדבר מדובר שם כי -
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דברי  שאומרים בזיון משום בזה ויש הרע, בריחו מרגישים
דבר  איננה כאן האמורה הטמאים טומאת אבל שם; תורה
הוא  טמא זה שאיש הוא: עיוני דבר אלא ומוחש, מורגש
מקבלים  תורה דברי "אין נאמר: זה ועל התורה, גזירת מצד

(כסףֿמשנה). קרי.48)טומאה" מטומאת טבלו שלא
הלכה 49) (פ"ד, תפילה הלכות לקמן ראה לתפילה, ובנוגע

שם). ובביאורנו "מעשה 50)דֿו שם: ואמרו כב., ברכות
בצחות, תלמודו את ביטא (לא מגמגם שהיה אחד בתלמיד
לו: אמר בתירא, בן יהודה מרבי למעלה היה) קרי בעל כי
מקבלים  תורה דברי שאין דבריך, ויאירו פיך פתח בני!

טומאה".

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿¿ƒ«¿«

ה'תשע"ח  כסלו י' שלישי יום

dNtY zFkld1mipdM zMxaE
הלכותתפילהוברכתכהנים

¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
ÏÎa '‰ ˙‡ „·ÚÏ (‡ .‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈«¬…∆¿»
.ÌBÈ ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k C¯·Ï (· .‰lÙ˙a ÌBÈƒ¿ƒ»¿»≈…¬ƒ∆ƒ¿»≈¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ãycew zegiyn zecewpã

."mei lka dlitza 'd z` cearl"

ודיבור  שבלב, העבודה חלקים: שני התפילה במצות
כוונת  הוא התפילה של עניינה שעיקר ואע"פ התפילה.
בכוונה  שאינה ש"תפילה כך כדי (עד הדיבור ולא הלב
כמצוה  זו מצוה נחשבת מכל-מקום תפלה"), אינה
הדיבור  - "יתפלל" הלשון פשטות שזהו שבדיבור,

שבתפילה.
כי  אליו" "להתפלל לשון הרמב"ם נקט המצוות' וב'מניין
את  ולא שבתפילה הדיבור עניין את מונים המצוות' ב'מניין

שבה. הכוונה
(20 cenr g"l wlg y"ewl)

אלהים 1) ופללו כמו: שפוט, - וענינו פלל. משורש
כב), כא, (שמות בפלילים ונתן כה): ב, (שמואלֿא
שישפטנו  כלומר: ומשפט, פלילה ה' מאת מבקש והמתפלל
במשפט  אך ה' יסרני כד): י, (ירמיה הנביא כדברי ברחמים,

תמעיטני. פן באפך אל

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
להוסיף 1) מותר אם התורה; מן וזמנן התפילות מניין אם

נדבה. תפילת להתפלל לציבור מותר אם התפילות; במניין

.‡:¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa Ïlt˙‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈¿»∆∆¡«
'ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ Ìz„·ÚÂ'2‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .3,e„ÓÏ «¬«¿∆∆¿»¡…≈∆ƒƒ«¿»»¿

ÏÎa B„·ÚÏe' :¯Ó‡pL ,‰lÙ˙ ‡È‰ BÊ ‰„B·ÚL∆¬»ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»¿¿»
'ÌÎ··Ï4ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ -5‰„B·Ú ‡È‰ BÊŒÈ‡ : ¿«¿∆»¿¬»ƒ≈ƒ¬»

‰lÙz BÊ ?·laL6˙BlÙz‰ ÔÈÓ ÔÈ‡Â .7;‰¯Bz‰ ÔÓ ∆«≈¿ƒ»¿≈ƒ¿««¿ƒƒ«»

‰¯Bz‰ ÔÓ ˙‡f‰ ‰lÙz‰ ‰LÓ ÔÈ‡Â8‰lÙzÏ ÔÈ‡Â ; ¿≈ƒ¿≈«¿ƒ»«…ƒ«»¿≈«¿ƒ»
Úe·˜ ÔÓÊ9.‰¯Bz‰ ÔÓ ¿«»«ƒ«»

ãycew zegiyn zecewpã

"mei lka lltzdl dyrÎzevn"

בכל  "ולעבדו הפסוק על חז"ל מדרשת הרמב"ם למד
תפילה". זו שבלב, עבודה היא זו אי - לבבכם

שאף  כתב, המצוות' שב'ספר התפילה מצות ובביאור
יש  מ"מ למנותה), צריך (ואין הכוללים מהציוויים שהיא
זו  "ולעבדו - ה'ספרי' לדרשות ומציין להתפלל, הציווי בה

תלמוד". זה - ולעבדו גם־כן, "ואמרו ומוסיף: תפילה",
הד  את הביא המצוות' ב'ספר מדוע -וקשה: "ולעבדו רשה

לפוסקים  ראיה משמשת זו דרשה הלא תלמוד", זה
חז"ל  כדרשת הי"ד בספר פסק והרי מדרבנן, היא שתפילה
הוא  יום בכל להתפלל ושהחיוב תפילה" זו - ש"לעבדו

מהתורה.
היא  יום בכל שתפילה הרמב"ם סובר שבוודאי וי"ל
להוכיח  המצוות' ב'ספר שכוונתו אלא מדאורייתא,
אסמכתא  אינה תפילה" זו - "ולעבדו חז"ל שדרשת
"ולעבדו  שהדרשה וכמו ממש, מהתורה מ"ע אלא בעלמא
הוא  ת"ת כי אסמכתא, אינה תלמוד" זה - לבבכם בכל
זו  - "ולעבדו הדרשה גם כך דאורייתא, חיוב בוודאי
אסמכתא  ואינה מדאורייתא מ"ע על מלמדת תפילה"

דרבנן. למצוה
שהובאו  מכפי הדרשות סדר את הרמב"ם הפך לכן,
שהוא  הראיה ואח"כ דתפילה הדין קודם וכתב ב'ספרי',

תלמוד". זה - "ולעבדו מהדרשה תורה דין
מוני  שרוב כתב צדק' לה'צמח מצותיך" "דרך ובספר
דרבנן. הם התפילה ונוסח יום בכל שתפילה סברו המצוות
עניין  את מאוד עד החשיבה החסידות תורת הרי ולכאורה,
לא  התפילה' מצות ל'שורש שבביאורו יתכן ואיך התפילה,
להתפלל  ש"מצות־עשה הרמב"ם לשון את אפילו הביא
"וגם  אדמוה"ז שאמר הידועים הדברים ובפרט יום", בכל
ועוד, מימיהם". מאורות ראו לא מדרבנן תפילה האומרים
את  ובוודאי הצ"צ של כתביו את ראה הידוע, שעל־פי

התפילה'. מצות 'שורש של ההתחלה
הדבר  בביאור תורה' ב'לקוטי שכתוב מה על־פי ויבואר
בדוגמת  שהיא המצוות, ממנין ואינה דרבנן תפילה דמצות
"שהיא  האברים כל את ומקיים המעמיד השדרה" "חוט
ומקיים  המעמיד עיקר והיא להמצוות, ופנימית כוונה בחי'
את  הצ"צ שהדגיש שמה ונמצא, מצוות־עשה". הרמ"ח את
מפני  לא הוא מדרבנן, היא שתפילה הסוברים הפוסקים
את  ומקיימת המעמידה היא אדרבא אלא חשובה, שאינה

המצוות. כל
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דתפילה  הסוברים על באומרו אדמוה"ז של כוונתו גם וזו
כוונתו  שאין מימיהם" מאורות ראו ש"לא מדרבנן
על  להסתמך הרוצים שאלה אלא כך, הסוברים לפוסקים
"שלא  אמר עליהם התפילה, בערך להמעיט כדי דבריהם
שהתפילה  הביאור את ראו לא היינו מימיהם", מאורות ראו
ואינה  המצוות מכל למעלה שהיא עד מאוד מעלתה גדלה

עמהם. נמנית
(`"k oniq dad` xtq 'zekln oii' itÎlr)

ואףֿעלֿפי 2) קז:). (בבאֿמציעא ותפילה קריאתֿשמע זו
ב  הוא תפילה שחיוב זה בפסוק נתפרש הדעת שלא - יום כל

בכל  אחת פעם שהיא לומר נבוא כן, לא שאם זאת; מחייבת
(כסףֿמשנה). הדעת תסבלהו שלא דבר זהו - חייו ימי
ולעמוד  שנאמר: לדבר, זכר - לדבר ראיה שאין ואףֿעלֿפי
כג, הימיםֿא (דברי לערב וכן לה' ולהלל להודות בבוקר
את  "וברך נאמר: זה פסוק ובסוף הואיל אומרים: ויש ל).
חיוניים  צרכים הם ומים לחם והרי מימיך", ואת לחמך
שאדם  התפילה גם לפיכך - יום בכל להם צריך שהאדם

ספר'). ('קרית יום בכל היא צרכיו, בה דבר 3)שואל כל
למשה  עד איש מפי איש חז"ל שקיבלוהו שבעלֿפה מתורה
"מפי  רבינו: קוראו - בקרא אסמכתא לו ויש רבינו,

מלאכי"). ("יד הקודם 4)השמועה" הפסוק ומן הואיל
שבו ‰'"ועבדתם" ˙„Â·Ú ÏÚ ÂÈÂËˆ זו עבודה נתפרש לא

ה' שעבודת זה פסוק להביא רבינו הוצרך לפיכך טיבה. מה
אינו  הזה שהפסוק ומאחר תפילה. - וזו שבלב, עבודה היא

מצוה  בתורת אם מדבר דברים: סיפור דרך אלא ומחייב ְֶַ
ונתתי  - לבבכם בכל ולעבדו ה' את לאהבה תשמעו... שמוע
למצות  המקור "ועבדתם" הפסוק משמש לכן ארצכם, מטר

(כסףֿמשנה). ע"א.5)תפילה ב, המביעה 6)תענית
א  הלכה סוף כאן - קונו. לפני שיחו ושפך האדם לב רחשי
אומר: תל"ג) (מצוה וה'חינוך' שכ"ו). מנטובה, דפוס (לפי
אדם  בני על יחולו והטובות שהברכות לך הקדמתי "כבר
הדריכם  שבראם הכל ואדון לבבם. וטוב פעולתם כפי
כל  בו ישיגו אשר פתח להם ופתח בהן, שיזכו במצוותיו
אשר  ברוךֿהוא, ממנו שיבקשו והוא: לטוב, משאלותיהם
יענה  הוא כי חסרונם, כל את למלא והיכולת הסיפוק בידו

באמת". יקראוהו אשר חז"ל 7)לכל אלא יום. שבכל
ה). (הלכה בסמוך כמבואר מנינם, באיזה 8)קבעו אלא

מלשון  נוסח, - משנה יתפלל. - לאדם לו שיזדמן נוסח
שתרגומו: יח) יז, (דברים הזאת התורה משנה הכתוב:
(כסףֿמשנה  נוסח - פתשגן ופירוש הדא. אורייתא פתשגן
גורסים: ויש פתשגן, ערך: 'הערוך', וכן מנוח). ה"ר בשם

התפילה". היא,9)"מטבע תפילה זמן זו שעה לומר:
כשרות  השעות כל אלא זמנה; עבר - השעה וכשעברה
ובקומך". "בשכבך קבוע שזמנה כקריאתֿשמע לא לתפילה,
ברכות  (תוספתא ששנינו כמו זמנה, קבעו ז"ל חכמינו אבל
נתנו  כך לקריאתֿשמע, קבע תורה שנתנה "כשם פ"ג):

לתפילה". קבע חכמים

.·CÎÈÙÏe10ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL11ÈÙÏ ,‰lÙza ÔÈ·iÁ ¿ƒ»»ƒ«¬»ƒ«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ
‰ ‡lL ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L‡Ó¯b ÔÓf12·eiÁ ‡l‡ . ∆ƒƒ¿«¬≈∆…«¿«¿»»∆»ƒ

‡e‰ Ck BÊ ‰ÂˆÓ13Ïlt˙Óe ÔpÁ˙Ó Ì„‡ ‡‰iL - ƒ¿»»∆¿≈»»ƒ¿«≈ƒ¿«≈

,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL BÁ·L „ÈbÓe ,ÌBÈ ÏÎa¿»«ƒƒ¿∆«»»
ÂÈÎ¯ˆ Ï‡BL CkŒ¯Á‡Â14‰Lw·a ,Ì‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L , ¿««»≈¿»»∆»ƒ»∆¿«»»

‰È„B‰Â Á·L Ô˙B CkŒ¯Á‡Â ,‰pÁ˙·e15ÏÚ '‰Ï ƒ¿ƒ»¿««»≈∆«¿»»««
BÁÎ ÈÙÏ „Á‡ Ïk ,BÏ ÚÈtL‰L ‰·Bh‰16. «»∆ƒ¿ƒ«»∆»¿ƒ…

קבוע.10) זמן לתפילה ואין מכל 11)הואיל פטורים שהם
ה"ג). פי"ב, ע"ז הלכות (ראה גרמא. שהזמן מצוותֿעשה
שנשים  במצוות שחייבים כאן מדובר כנענים ובעבדים

ד.). (חגיגה (ברכות 12)חייבות היא זמנה התורה מן כי
מ"ג). התפילות 13)פ"ג, מטבע שאין מכיון כלומר:

וכמה  להתפלל? נתחייבנו מה א"כ התורה, מן ומנינן
ובהלכה  כאן רבינו לבאר הולך זה את להתפלל? נתחייבנו
(כסףֿמשנה). וכו' מתחנן אדם שיהא ומיישב: הבאה,

אדם 14) יסדר לעולם שמלאי: רבי "דרש ע"א: לב, ברכות
(יבקש  יתפלל ואחרֿכך הקדושֿברוךֿהוא של שבחו
החילות  אתה ה'... אל ואתחנן במשה: מצינו שכן צרכיו),
יעשה  אשר ובארץ בשמים אל מי אשר עבדך... את להראות
הארץ  את ואראה נא אעברה אחריו: וכתוב כמעשיך...
של  שבחו משה הקדים הרי - כדֿכה) ג (דברים, הטובה

בקשתו. את לפניו שהציע קודם לזה 15)מקום המקור
משעיר" וזרח בא מסיני ה' "ויאמר: ברכה) (פרשת ב'ספרי'
ישראל  של בצרכם פתח לא משה שכשפתח הכתוב, מגיד -
ה' ויאמר שנאמר: מקום, של בשבחו שפתח עד תחילה
שנאמר: ישראל, של בצרכם פתח ואח"כ וגו', בא מסיני
שנאמר: מקום, של בשבחו וחתם וחזר מלך, בישורון ויהי
בפתיחתו  מגדים' ('פרי כו). לג, (דברים ישורון כאל אין

לד.). (ברכות לזה סמוכים וראה או"ח). כח 16)לשו"ע
ויכלתו. השגתו

.‚ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡17Ì‡Â ;‰Lw·e ‰pÁ˙· ‰a¯Ó - ƒ»»»ƒ«¿∆ƒ¿ƒ»«»»¿ƒ
ÌÈ˙ÙN Ï¯Ú ‰È‰18˙Ú ÏÎ·e ,BzÏÎÈ ÈÙk ¯a„Ó - »»¬«¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿¿»≈

:BzÏÎÈ ÈÙk „Á‡ Ïk - ˙BlÙz‰ ÔÈÓ ÔÎÂ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿««¿ƒ»∆»¿ƒ¿»¿
ÌÈÓÚt ÔÈÏÏt˙Ó LÈÂ ,ÌBia ˙Á‡ ÌÚt Ïlt˙Ó LÈ≈ƒ¿«≈«««««¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ

Lc˜n‰ ÁÎ ÔÈÏÏt˙Ó eÈ‰È Ïk‰Â .‰a¯‰19ÏÎa , «¿≈¿«…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ…««ƒ¿»¿»
‰È‰iL ÌB˜Ó20„ÈÓz ¯·c‰ ‰È‰ ÔÎÂ .21ea¯ ‰LnÓ , »∆ƒ¿∆¿≈»»«»»»ƒƒ∆«≈

‡¯ÊÚ „ÚÂ22. ¿«∆¿»

צחות.17) לדבר לימודים לשון לו כלומר:18)שיש
ותשבחות. תפילות לערוך רגיל שיעמוד 19)שאינו

עומד  שביתֿהמקדש רוח לאותה מכוונים כשפניו בתפילה
יוסי  רבי של בנו אליעזר רבי של ב"משנתו שדרשו כמו שם,
תעבוד" ואותו תירא אלהיך ה' "את הפסוק: על  הגלילי"
כלומר: במקדשו, עבדהו בתורתו, עבדהו יג): ו, (דברים
אמרו: (ל.) ובברכות (כסףֿמשנה). המקדש נוכח התפלל
ו, (ד"הֿב שנאמר ביתֿהמקדש? כנגד לבו את שיכוין מניין
לרבינו  המצוות ספר (השווה הזה, הבית אל והתפללו לב):

ה). בין 20)מצוה בארץ שיהיה בין המתפלל: אל חוזר
שיהיה  בין המקדש: על שמוסב או לארץ. בחוץ שיהיה
לעולם  - בירושלים שיהיה ובין בגלגל שיהיה בין במדבר,

(כסףֿמשנה). נכחו מתפלל 21)יתפללו אחד כל שהיה
יכלתו. ובקיאים 22)כפי הקודש בלשון מדברים שהיו

בה.
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.„,ÚL¯‰ ¯v„Îe· ÈÓÈa Ï‡¯NÈ eÏbL ÔÂÈk≈»∆»ƒ¿»≈ƒ≈¿«¿∆«»»»
˙Bn‡‰ ¯‡Le ÔÂÈÂ Ò¯Ùa e·¯Ú˙23Ì‰Ï e„ÏBÂ , ƒ¿»¿¿»«¿»»¿»»À¿¿»∆

,Ì˙ÙN eÏaÏa˙ ÌÈa‰ Ô˙B‡Â ,ÌÈBb‰ ˙Bˆ¯‡a ÌÈa»ƒ¿«¿«ƒ¿»«»ƒƒ¿«¿¿¿»»
˙BBLlÓ ˙·¯ÚÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙ÙN ‰˙È‰Â¿»¿»¿«»∆»¿∆»¿…∆∆ƒ¿

‰a¯‰24Ïk ¯a„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,¯a„Ó ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ; «¿≈¿≈»∆»»¿«≈≈»¿«≈»
Ì‰È·e' :¯Ó‡pL ,LeaLa ‡l‡ ,˙Á‡ ÔBLÏa Bk¯»̂¿¿»««∆»¿ƒ∆∆¡«¿≈∆
¯a„Ï ÌÈ¯ÈkÓ ÌÈ‡Â ,'B‚Â '˙È„BcL‡ ¯a„Ó ÈˆÁ¬ƒ¿«≈«¿ƒ¿¿≈»«ƒƒ¿«≈
„Á‡ ‰È‰Lk ,‰Ê ÈtÓe .ÌÚÂ ÌÚ ÔBLÏÎÂ ˙È„e‰È¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒ¿≈∆¿∆»»∆»
„Èb‰Ï B‡ ÂÈˆÙÁ Ï‡LÏ BBLÏ ¯ˆ˜z ,Ïlt˙Ó Ô‰Ó≈∆ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒ¿…¬»»¿«ƒ
e·¯ÚiL „Ú ,L„w‰ ÔBLÏa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Á·L∆««»»ƒ¿«…∆«∆¿»¿
BÈcŒ˙È·e ‡¯ÊÚ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ .˙B¯Á‡ ˙BBLÏ dnÚƒ»¿¬≈¿≈»∆»»∆¿»≈ƒ

ew˙Â e„ÓÚ ,Ck25ÏÚ ˙BÎ¯· ‰¯NÚŒ‰BÓL Ì‰Ï »»¿¿ƒ¿»∆¿∆∆¿≈¿»«
¯„q‰26˙BBL‡¯ LÏL :27LÏLÂ ,'‰Ï Á·L - «≈∆»ƒ∆««¿»

˙BB¯Á‡28Ïk ˙Ï‡L Ô‰a LÈ - ˙BiÚˆÓ‡Â ,‰È„B‰ - «¬»»¿∆¿»ƒ≈»∆¿≈«»
˙B·‡ BÓk Ô‰L ,ÌÈ¯·c‰29LÈ‡Â LÈ‡ ÈˆÙÁ ÏÎÏ «¿»ƒ∆≈¿»¿»∆¿≈ƒ»ƒ

¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏe30Ïk‰ ÈÙa ˙BÎe¯Ú eÈ‰iL È„k ,Ôlk ¿»¿≈«ƒÀ»¿≈∆ƒ¿¬¿ƒ«…
ÌÈ‚lÚ‰ el‡ ˙lÙz ‰È‰˙Â ,Ô˙B‡ e„ÓÏÈÂ31‰lÙz ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»

‰Ê ÔÈÚ ÈtÓe .‰Áv‰ ÔBLl‰ ÈÏÚa ˙lÙ˙k ,‰ÓÏL¿≈»ƒ¿ƒ««¬≈«»«∆»ƒ¿≈ƒ¿»∆
Ó ˙BlÙz‰Â ˙BÎ¯a‰ Ïk ewz,Ï‡¯NÈ Ïk ÈÙa ˙B¯cÒ ƒ¿»«¿»¿«¿ƒ¿À»¿ƒ»ƒ¿»≈

.‚lÚ‰ ÈÙa Ce¯Ú ‰Î¯a Ïk ÔÈÚ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈ƒ¿«»¿»»»¿ƒ»ƒ≈

בקרבם.23) בלע"ז.24)ישבו ז'רגון בלולה, שפה
כמה 25) ובהם - זקנים ועשרים "מאה ע"ב: יז, מגילה

הסדר". על ברכות שמונהֿעשרה תיקנו - לפי 26)נביאים
המאוחר. ולאחר המוקדם להקדים המקראות, סדר

וקדושה.27) גבורות, אבות, עבודה,28)שהן: שהן:
שלום. ושים עיקריים.29)הודאה וכמו 30)דברים

שמסדר  לעבד דומות - "ראשונות לד.): (ברכות שאמרו
פרס  שמבקש לעבד דומות - אמצעיות רבו, לפני שבח
ונפטר  מרבו פרס שקבל לעבד דומות - אחרונות מרבו,

לו". כראוי,31)והולך בקשתם להביע יכולים שאינם
לדבר  תמהר עלגים "ולשון ד): לב, (ישעיה הכתוב מלשון

צחות".

.‰ewz ÔÎÂ32ÔÈÓk ˙BlÙz‰ ÔÈÓ ‡‰iL , ¿≈ƒ¿∆¿≈ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«
ÈL „‚k - ÌBÈ ÏÎa ˙BlÙ˙ ÈzL :˙Ba¯w‰«»¿»¿≈¿ƒ¿»¿∆∆¿≈

ÔÈ„ÈÓ˙33ÛÒeÓ Ôa¯˜ LiL ÌBÈ ÏÎÂ ;34B· ewz , ¿ƒƒ¿»∆≈»¿«»ƒ¿
ÛÒeÓ Ôa¯˜ „‚k ˙ÈLÈÏL ‰lÙz35‡È‰L ‰lÙ˙e . ¿ƒ»¿ƒƒ¿∆∆»¿«»¿ƒ»∆ƒ

;¯ÁM‰ ˙lÙz ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,¯˜a ÏL „ÈÓz „‚k¿∆∆»ƒ∆…∆ƒ«ƒ¿≈¿ƒ««««
˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz „‚kL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆¿∆∆»ƒ∆≈»«¿«ƒƒ«ƒ¿≈

‰ÁÓ ˙lÙz36˙‡¯˜ ‡È‰ ,ÔÈÙÒen‰ „‚kL ‰lÙ˙e ; ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»∆¿∆∆«»ƒƒƒ¿≈
.ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz¿ƒ««»ƒ

הגדולה.32) כנסת ליום 33)אנשי שנים במקדש שהקריבו
כח, (במדבר הערבים בין והשני בבוקר, אחד תמיד; עולה

חדשים.34)גֿד). ובראשי בשבתות ברכות 35)כגון:
ע"ב. מנוחת 36)כו, בעת שהוא תפילתה זמן שם על

ח) ג, (בראשית היום" "לרוח הגדול. אורה והשקט השמש
ו); יב, לשמות (רמב"ן יומא" "למנח אונקלוס: ְִַָמתרגם

מ"א). פ"ד (ברכות לרבינו המשנה" ב"פירוש זה ומעין

.Â˙Á‡ ‰lÙz Ïlt˙Ó Ì„‡ ‡‰iL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈»»ƒ¿«≈¿ƒ»««
‰ÏÈla37ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙ È¯·È‡ È¯‰L , ««¿»∆¬≈≈¿≈»ƒ∆≈»«¿«ƒ

ÔÈÏkÚ˙Ó38‡È‰' :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»««¿»∆∆¡«ƒ
·¯Ú' :¯Ó‡pL ÔÈÚk ;'B‚Â '‰ÏÚ‰39ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â »…»¿»ƒ¿»∆∆¡«∆∆»…∆¿»√«ƒ

˙È·¯Ú ˙lÙz ÔÈ‡Â .'ÈÏB˜ ÚÓLiÂ ‰Ó‰‡Â ‰ÁÈN‡»ƒ»¿∆¡∆«ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒ««¿ƒ
‰ÁÓe ˙È¯ÁL ˙lÙ˙k ‰·BÁ40e‚‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »ƒ¿ƒ««¬ƒƒ¿»¿««ƒ≈»¬

Ïlt˙‰Ï Ì‰È˙B·LBÓ ˙BÓB˜Ó ÏÎa Ï‡¯NÈ ÏÎ»ƒ¿»≈¿»¿¿≈∆¿ƒ¿«≈
‰·BÁ ˙lÙ˙k Ì‰ÈÏÚ ‰eÏa˜Â ,˙È·¯Ú41. «¿ƒ¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿ƒ«»

ערבית.37) תפילת הנקראת: ונשרפים.38)והיא נקטרים
לא.).39) ברכות (וראה תפילה יש בערב שגם הרי
להעיר 40) ויש רשות". ערבית "תפילת ע"ב: כז, שם

אין  (שם) ה'תוספות' שיכול שלדעת ב"רשות" הכוונה
ביחס  "רשות" נחשבת היא אלא שירצה, מתי לבטלה
ערבית  תפילת תידחה אז עובר, שזמנה אחרת למצוה

לבטלה. אין בחינם אבל דברכות.41)מפניה, פ"ד רי"ף
בקול  שמונהֿעשרה תפילת על חוזר הש"ץ אין ומכלֿמקום,
תפילת  שאין מפני - התפילות בשאר חוזר שהוא כמו רם,
אין  שהרי לבטלה; ברכות לברך אין ולפיכך חובה, ערבית
מדברי  חובתו. ידי להוציאו כדי בה, שנתחייב אדם כאן

ה"ט). (פ"א רבינו

.ÊCeÓÒ ,‰ÁÓ ˙lÙz ¯Á‡ ‰lÙz ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿¿ƒ»««¿ƒ«ƒ¿»»
„·Ïa ˙ÈÚz‰ ÌBÈa ,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ42ÛÈÒB‰Ï È„k , ƒ¿ƒ«««»¿««¬ƒƒ¿»¿≈¿ƒ

‰lÙz‰ ‡È‰ BÊÂ ;˙ÈÚz‰ ÈtÓ ‰Lw·e ‰pÁz¿ƒ»«»»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ«¿ƒ»
‰ÏÈÚ ˙lÙz ˙‡¯˜p‰43È¯ÚL eÏÚ - ¯ÓBÏk , «ƒ¿≈¿ƒ«¿ƒ»¿«ƒ¿¬«¬≈

ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯zÒÂ LÓM‰ „Úa ÌÈÓL»«ƒ¿««∆∆¿ƒ¿¿»¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ ‡l‡ d˙B‡44. »∆»»ƒ¿ƒ«««»

שגוזרים 42) ציבור תעניות ושאר כיפור צום יום כמו
גשמים  עצירת על כגון: תבוא, שלא צרה כל על ביתֿדין
זכר  רק שהם בתמוז, ובי"ז באב בט' לא אבל וכדומה;
הלכה  י"ד, (פרק לקמן ראה לפנים, בהם שאירעו למאורעות

"מנין 43)ב). אמרו: ה"א) פ"ד, (ברכות ובירושלמי
(ישעיה  תפילה. תרבו כי גם נאמר: לוי: רבי אמר לנעילה?
אף  כלומר: נענה", - בתפילה המרבה שכל מכאן: טו) א,

תקנוה. תפילה לריבוי נעילה, כלומר:44)תפילת
ולכשתגמר  האילנות, ראשי על השמש בעוד אותה מתחילים

ה"א). פ"ד, ברכות (ירושלמי השמש תשקע

.Á˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Ú :LÏL ÌBÈ ÏÎa ˙BlÙz‰ e‡ˆÓƒ¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¬ƒ
‡¯·e ÌÈ„ÚBn·e ˙B˙aM·e ;‰ÁÓe- ÌÈL„ÁŒÈL ƒ¿»««»«¬ƒ¿»≈√»ƒ

ŒÌBÈ·e ;ÔÈÙÒen‰ ˙lÙ˙e ,ÌBÈ Ïk ÏL LÏL :Úa¯‡«¿«»∆»¿ƒ««»ƒ¿
.‰ÏÈÚ ˙lÙ˙e ,el‡ Úa¯‡ :LÓÁ - ÌÈ¯etk‰«ƒƒ»≈«¿«≈¿ƒ«¿ƒ»

.ËÔÈÙÈÒBÓ Ï·‡ ,Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,el‡ ˙BlÙz¿ƒ≈≈¬ƒ≈∆¬»ƒƒ
- Blk ÌBi‰ Ïk Ïlt˙‰Ï Ì„‡ ‰ˆ¯ Ì‡ .Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»»»»¿ƒ¿«≈»«À

˙eL¯‰45BÓk - ÛÈÒBiL ˙BlÙz‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .B„Èa »¿¿»¿»»«¿ƒ∆ƒ¿
LcÁiL CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˙B·„ ·È¯˜Ó46ÏÎa ¯·c «¿ƒ¿»¿ƒ»»ƒ∆¿«≈»»¿»

˙BÎ¯a‰ ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ‰Î¯·e ‰Î¯a47Ì‡Â . ¿»»¿»»ƒ»∆¿»ƒ≈≈«¿»¿ƒ
‡È‰L ÚÈ„B‰Ï È„k ,Bic - ˙Á‡ ‰Î¯·a elÙ‡ LcÁƒ≈¬ƒƒ¿»»«««¿≈¿ƒ«∆ƒ
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mipdkרד zkxae dlitz zekld - elqk `"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,˙BB¯Á‡ LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏLÂ .‰·BÁ ‡ÏÂ ‰·„¿»»¿…»¿»ƒ¿»«¬
ÔÈ‡Â Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBÙ ‡ÏÂ Ô‰a ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»∆¿…¬ƒ≈∆¿≈

¯·c Ô‰a ÔÈpLÓ48. ¿«ƒ»∆»»

ע"א.45) כא, נראית 46)ברכות תפילתו תהא שלא כדי
לברכות  ברא"ש הובאה גאון. האי רבינו דעת והיא כחובה,

ט"ו). אות מבקש 47)(פ"ג, - חולה לו היה אם כגון:
פ"ו, (לקמן לשונו צחות כפי "רפאנו", בברכת רחמים עליו

ימי 48)ה"ג). בעשרת נוהגים שאנו ומה ע"א. לד, ברכות
אב  כמוך "מי "זכרנו" הראשונות: בשלוש להוסיף תשובה
בקשות  שהן מפני - ועוד "וכתוב" ובאחרונות: הרחמים",
אלו, בברכות מוסיפין אין יחיד בצרכי אבל רבים, בצרכי

ה"ג). (פ"ו, לקמן ראה

.ÈÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰·„ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Ó ¯eav‰ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ∆≈
‰·„ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ¯eav‰49elÙ‡ ,Ïlt˙È ‡ÏÂ . «ƒ¿ƒƒ»¿«¿»»¿…ƒ¿«≈¬ƒ

,‰·„ ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙·BÁ ˙Á‡ :ÌÈzL ÛÒeÓ ,„ÈÁÈ»ƒ»¿«ƒ««««¿««¿»»
ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÔÈ·c˙Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ50ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ . ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ»¿«»¿≈ƒ«¿ƒ

˙B˙aLa ‰·„ ˙lÙz Ïlt˙‰Ï ¯eÒ‡L ,‰¯B‰L ÈÓƒ∆»∆»¿ƒ¿«≈¿ƒ«¿»»¿«»
‡l‡ ,‰·„ Ô‰a ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ¿»ƒƒ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»∆¿»»∆»

„·Ïa ÌBi‰ ˙·BÁ51. ««ƒ¿»

הם.49) חובה קרבינות הציבור, קרבינות אלא 50)שכל
סג). ברכות הרי"ף, (דעת הציבור מטעם חובה בא היה
מוסף  להתפלל אסור זה טעם בלי גם הראב"ד, ולדעת
(ברכות  היום" כל אדם ויתפלל "הלואי אמרו: שלא בנדבה,
תפילת  שהיא חול של שמונהֿעשרה בתפילת אלא כא.),
בה  ולהוסיף לכופלה הוא יכול לפיכך ותחנונים, רחמים
הודאה  אלא שאינה ויוםֿטוב שבת בתפילת אבל בקשות;
תהא  שלא ולהודות, ולחזור להודות אסור ודאי - לה' ושבח
והפירות. המצוות ברכות בכל וכן לבטלה. ברכתו

האדם 51) שיהא "צריך ד): (כלל בתשובותיו הרא"ש וכתב
לכוין  שיוכל בדעתו, ואמיד וזהיר וזריז עצמו את מכיר
עולות  לב נדיב בו: קוראים אז - סוף ועד מראש בתפלתו
- יפה לכוין יכול אין אם אבל לא); כט, הימיםֿב (דברי
והלואי  יא). א, (ישעיה זבחיכם רוב לי למה בו: קרינן
וכן  ליום". הקבועות תפילות בשלש יפה לכוין שיוכל

ס"ד. ק"ז, סימן או"ח ערוך' ב'שולחן להלכה הוסכם

ה'תשע"ח  כסלו י"א רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מתי 1) (הביננו) קצרה תפילה תקנוה; למה המינים ברכת

וכל  טובים, וימים שבתות תפילות סדר בה; יוצאים
השנה. מאורעות

.‡Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ÈÓÈa2ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ea¯3,Ï‡¯NÈa ƒ≈«»«¿ƒ≈«»∆ƒƒ¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈÏ ÌÈ¯ˆÓ eÈ‰Â4È¯Á‡Ó ·eLÏ Ô˙B‡ ÔÈ˙ÈÒÓe ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ»»≈«¬≈

BfL ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ .ÌM‰5Ì„‡ŒÈa ÈÎ¯ˆ ÏkÓ ‰ÏB„‚ «≈¿≈»∆»»∆¿»ƒ»»¿≈¿≈»»
˙È·e ‡e‰ „ÓÚ -6‰È‰zL ˙Á‡ ‰Î¯a ÔÈ˜˙‰Â BÈc- »«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»««∆ƒ¿∆

Ú·˜Â ,ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ „a‡Ï ÌM‰ ÈÙlÓ ‰Ï‡L d·»¿≈»ƒƒ¿≈«≈¿«≈»∆ƒƒ¿»«

‰lÙza d˙B‡7e‡ˆÓ .Ïk‰ ÈÙa ‰Îe¯Ú ‰È‰zL È„k , »«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆¬»¿ƒ«…ƒ¿¿
‰¯NÚŒÚLz - ‰lÙzaL ˙BÎ¯a‰ Ïk8.˙BÎ¯· »«¿»∆«¿ƒ»¿«∆¿≈¿»

הוא 2) - הדורות" "סדר ובעל "היוחסין" ספר בעל לדעת
חכמי  לדעת אולם הזקן. הלל של בנו בן הזקן גמליאל רבן
אחר  שחי דיבנה השני גמליאל רבן הוא - האחרונים ישראל

הזקן. גמליאל רבן של נכדו והיה כנוסח 3)החורבן,
"המינים". הראשונים ונוסח האחרונים; הדפוסים
והדת  האמת מדרך שנטו ידועה כת "בני הם - וה"מינים"

לעצמם: וקראום:ÌÈÈÓ‡Óוקראו המלה קטעו וחז"ל ,
ÌÈÈÓ וכן (הערוך). שונים ממינים מינים ביניהם יש כי ,

:(31 עמוד והעבודה" התפילה ("תולדות בספר כתוב
ואפיקורסות: כפירה מיני כל כוללים ו'מינות' 'מין' "השמות
אליהו  רבי והמדקדק בהם". וכיוצא 'בייתוסים' 'צדוקים',
היו  ואפיקורס מין יאמר: פקר) ערך ("תשבי", בספרו בחור
נקראים  ותלמידיהם ודת, אמונה בעלי היו שלא אנשים שני
כמו: מינים, אומרים: ויש ואפיקורסים. מינים שמם: על
ישראל"). ("עבודת באמונה הממאנים י) יג, (ירמיה מאנים
ז). הלכה ג, פרק תשובה (הלכות ראה למיניהם המינים על

הרומי.4) השלטון אצל ודילטוריא מלשינות ידי על
הזאת.5) הצרה שביבנה.6)הרחקת ישראל חכמי
השתים 7) הברכה תקווה", תהי אל "ולמלשינים ברכת היא

המינים" "ברכת ונקראת: עשרה שמונה שבתפילת עשרה
כח:). על 8)(ברכות עשרה" "שמונה אותה: קוראים ואנו
תחילתה. שם

.·‰¯NÚŒÚLz Ì„‡ Ïlt˙Ó ÌBÈ ÏÎaL ‰lÙz ÏÎa¿»¿ƒ»∆¿»ƒ¿«≈»»¿«∆¿≈
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯„q‰ ÏÚ el‡ ˙BÎ¯·9? ¿»≈««≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ

˙eÎÓ BzÚ„ ‡ˆnLk10Ï·‡ .˙B¯˜Ï ¯‰Óz BBLÏe ¿∆»»«¿¿À∆∆¿¿«≈ƒ¿¬»
˜eÁ„Â „e¯Ë ‰È‰ Ì‡11Ïlt˙‰Ó BBLÏ ‰¯ˆwL B‡ , ƒ»»»¿»∆»¿»¿≈ƒ¿«≈

Ïk ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯·e ,˙BBL‡¯ LÏL Ïlt˙È -ƒ¿«≈»ƒ¿»»««≈≈»
˙BiÚˆÓ‡‰12B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ,˙BB¯Á‡ LÏLÂ ,13. »∆¿»ƒ¿»«¬¿»»¿≈»

שהן.9) כמו כולן אותן אדם צלולה 10)שיתפלל שהיא
ולכוון. להתרכז יכול יכול 11)והוא ואינו קצרה שרוחו

הכוללת 12)לכוון. כלומר: בתכנה, להן דומה שהיא
האמצעיות. הברכות עשרה שלוש כל של תמציתן

כט.).13) (ברכות

.‚:˙BiÚˆÓ‡‰ Ïk ÔÈÚÓ ewzL ‰Î¯a‰ È‰BÊÂ¿ƒ«¿»»∆ƒ¿≈≈»»∆¿»ƒ
EÈÎ¯c ˙‡ ˙Ú„Ï eÈ‰Ï‡ ÈÈ eÈ·‰"14˙‡ ÏBÓe , ¬ƒ≈¿»¡…≈»««∆¿»∆∆

E˙‡¯ÈÏ e··Ï15ÁÏÒÏ ,16ÌÈÏe‡b ˙BÈ‰Ï eÏ ‰È‰ .17, ¿»≈¿ƒ¿»∆ƒ¿…«¡≈»ƒ¿¿ƒ
·B‡ÎnÓ e˜Á¯18eM„Â ,19˙B‡a ekLÂ20,Eˆ¯‡ «¬≈ƒ«¿¿«¿≈¿«¿≈ƒ¿«¿∆

Úa¯‡Ó ÌÈˆeÙe21ÌÈÚBz‰Â ,ıa˜z22EzÚ„a ¿ƒ≈«¿«¿«≈¿«ƒ¿«¿¿
eËÙMÈ23E„È ÛÈz ÌÈÚL¯‰ ÏÚÂ ,24ÌÈ˜Ècˆ eÁÓNÈÂ , ƒ»≈¿«»¿»ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿¿«ƒƒ

EÏÎÈ‰ Ôew˙·e E¯ÈÚ ÔÈ·a25„Â„Ï Ô¯˜ ˙ÁÈÓˆ·e ¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ≈»∆ƒ¿ƒ«∆∆¿»ƒ
¯ ˙ÎÈ¯Ú·e Ec·Ú26‡¯˜ Ì¯Ë .EÁÈLÓ ÈLÈ Ô·Ï «¿∆«¬ƒ«≈¿∆ƒ«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»

È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â' :¯Ó‡pL ¯·ck ,‰Ú˙ ‰z‡«»«¬∆«»»∆∆¡«¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ
‡e‰ ‰z‡ Èk .'ÚÓL‡ È‡Â ÌÈ¯a„Ó Ì‰ „BÚ ,‰Ú‡∆¡∆≈¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿»ƒ«»

‰˜eˆ ÏkÓ ÏÈvÓe ‰„Bt ,˙Ú ÏÎa ‰BÚ27‰z‡ Ce¯a . ∆¿»≈∆«ƒƒ»»»«»
."‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ¿»≈«¿ƒ»
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דעת".14) לאדם חונן "אתה ברכת כנגד כנגד 15)מכוונת
לתורתך". אבינו לנו".16)"השיבנו "סלח כנגד

ישראל".17) "גואל ברכת  "רפאנו".18)כנגד כנגד
ה).19) כג, (תהילים ראשי בשמן דישנת לשון 20)מלשון:

"ברך  ברכת כנגד ב), כג, (שם ירביצני דשא בנאות כמו: נווה,
גדול 21)עלינו". בשופר "תקע כנגד הארץ, כנפות

ונשפטים 22)לחרותינו". הגויים בין התועים ישראל הם
כתורתך. לא אשר במשפטים מלכיהם ידי רצון 23)על יהי

סימן  יוסף" ("בית התורה משפטי שהם דעתך, על שיישפטו
כבראשונה". שופטנו "השיבה ברכת כנגד והיא ק"י),

עליהם 24) ידי את מניף הנני מלשון: כרשעתם, לייסרם
תקווה". תהי אל "ולמלשינים ברכת כנגד והוא יג). ב, (זכריה

עירך".25) ולירושלים הצדיקים", "על הברכות: כנגד
למשיחי 26) נר ערכתי לדוד קרן אצמיח שם הכתוב: כלשון

סמל  - ונר והחוזק; השילטון סמל - קרן יז), קלב, (תהילים
(תהילים  הרד"ק פירוש ראה לעמו. מאיר המלך כי המלכות,

דוד". צמח "את כנגד והיא קולנו".27)שם), "שמע כנגד

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28Ï·‡ ;‰nÁ‰ ˙BÓÈa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»
CÈ¯vL ÈtÓ ,'eÈ·‰' Ïlt˙Ó BÈ‡ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ¿«≈¬ƒ≈ƒ¿≈∆»ƒ

‰Ï‡L ¯ÓBÏ29ÌÈM‰ ˙k¯·a30˙B˙aL È‡ˆBÓa ÔÎÂ . «¿≈»¿ƒ¿««»ƒ¿≈¿»≈«»
CÈ¯vL ÈtÓ ,'eÈ·‰' Ïlt˙Ó BÈ‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ¿»ƒƒ≈ƒ¿«≈¬ƒ≈ƒ¿≈∆»ƒ

‰Ïc·‰ ¯ÓBÏ31.'˙Úc‰ ÔBÁ'a ««¿»»¿≈«»«

"הביננו".28) בתפילת תפילה חובת ידי היא 29)שיוצאים
לברכה". ומטר טל "ותן הגשם: על ברכת 30)הבקשה היא

עלינו". המדברת 31)"ברך חוננתנו", "אתה תפילת היא
את  אלה: שתי את ולכלול וכו'. לחול קודש בין ה' בהבדלת
חז"ל  אמרו "הביננו" בתפילת וה"הבדלה" "השאלה"
רגילה  בלתי תפילה שהיא מפני אפשר, שאי כט.) (ברכות
ידי  על המתפלל יתבלבל שמא - הדחק בשעת רק שמתפללים

ויטעה. זו הכללה

.‰ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aL·e32˙BÎ¯a Ú·L Ïlt˙Ó , ¿«»¿»ƒƒƒ¿«≈∆«¿»
ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ˙BlÙz Úa¯‡Ó ‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa33: ¿»¿ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ∆«

˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·e ,˙BB¯Á‡ LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL»ƒ¿»«¬¿»»∆¿»ƒ
ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈÚÓ34‰Î¯·a ÔÈÓ˙BÁ ˙B˙aMa . ≈≈«««»¿ƒƒ¿»»

Lc˜Ó' da Ì˙BÁ ÌÈÏ‚¯·e ,'˙aM‰ Lc˜Ó' ˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ¿«≈««»»¿»ƒ≈»¿«≈
'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ35- ·BËŒÌBÈÂ ˙aL ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»»«»¿

Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' :da ÌÈÓ˙BÁ36.'ÌÈpÓf‰Â ¿ƒ»¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ
,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :da ÔÈÓ˙BÁ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿ƒ»∆∆«»»»∆

'ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó37Ì˙BÁ ,˙aL ‰È‰ Ì‡Â . ¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒ»¿ƒ»»«»≈
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :da»∆∆«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿

.'ÔB¯kf‰«ƒ»

הם.32) ושמחה מנוחה ימי באשר ובקשה, תחינה ימי שאינם
ח).33) הלכה א, (פרק לעיל היום.34)כמבואר מעניין
המועדים 35) שכל מפני - זמנים ונקראים: המועדים, הם

האביב; בזמן - הפסח חג ידועים: בזמנים תלויים שבתורה
האסיף  בזמן - הסוכות חג חיטים; קציר בזמן - השבועות חג
לשל  ישראל קדושת והקדים בא). פרשת סוף בחיי, (רבינו
של  בקדושתם תלוייה הזמנים שקדושת מפני - זמנים

השנה  (ראש ששנינו כמו אותם. מקדש דין שבית ישראל:
אתם  תקראו אשר ה' מועדי אלה כתוב: ט) משנה ב, פרק
תקראו, אּתם אשר אלו" אלא מועדות לי "אין - ו') ֶַ(חסר
רבינו  לשון וזה (ברטנורא). הכתוב תלה דין בית ובקריאת
מסור  הדבר "שאין י): הלכה ב, פרק החודש קידוש (הלכות
לסמוך  ציווה הוא המועדות לשמור שציווה ומי להם; אלא

לקדושת 36)עליהם". השבת קדושת כאן ומקדימין
מששת  מאז וקיימת עומדת השבת שקדושת מפני - ישראל

בראשית  Ï‡¯˘Èימי Ï˘ Ì˙˘Â„˜· ‰ÈÈÂÏ˙ ‰È‡Â שהם ,
יז.). (ביצה דין בית קביעות ידי על (מסכת 37)יקדשוה

מתפללים  אנו הזה ביום כי ה), הלכה י"ט, פרק סופרים
השנה  (ראש לטובה הקדושֿברוךֿהוא לפני זיכרוננו שיעלה

טז.).

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Ú ˙lÙ˙a ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿«¬ƒ
‰M‰ŒL‡¯ ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz Ï·‡ ,‰ÁÓeƒ¿»¬»¿ƒ««»ƒ∆…«»»
LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL :˙BÎ¯a ÚLz Ïlt˙Óƒ¿«≈≈«¿»»ƒ¿»
ÔÓ ‰BL‡¯ .˙BiÚˆÓ‡ LÏLÂ ,ÌBÈ Ïk ÏL ˙BB¯Á‡«¬∆»¿»∆¿»ƒƒ»ƒ

˙BiÎÏÓ dÈÚ ,˙BiÚˆÓ‡‰39˙BB¯ÎÊ - ‰iL ;40; »∆¿»ƒƒ¿»»«¿À¿ƒ»ƒ¿
˙B¯ÙBL - ˙ÈLÈÏL41Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ . ¿ƒƒ»¿≈¿»««≈∆

dÈÚÓ42. ≈ƒ¿»»

בלבד.38) ברכות שבע השנה בראש שמתפללים
באי 39) שכל שדי: במלכות עולם תיקון על שמתפללים

מלכותו. עול את עליהם יקבלו בזיכרון 40)עולם שניזכר
לפניו. וממקראות 41)טוב לחירותינו. גדול בשופר שיתקע

וסמוך  כב), כג, (ויקרא אלוקיכם ה' אני כתוב: זאת, דרשו
והעברת  כד) (שם, וגו' תרועה זיכרון השביעי..., בחודש לזה:
אלו: - אלוקיכם" ה' "אני ט), כה, (שם תרועה שופר
תרועה" "שופר זיכרונות; אלו: - תרועה" "זיכרון מלכויות;
פרק  השנה ראש ירושלמי לב, השנה (ראש שופרות אלו: -

ח). הלכה על 42)ג, מלך ה' אתה ברוך - מלכויות חתימת
הברית; זוכר ה' אתה ברוך - זיכרונות חתימת וכו'; הארץ כל
לקמן  ראה תרועה. שומע ה' אתה ברוך - שופרות חתימת

השנה,). כל תפילות ("סדר

.ÊLÓÁÓ ‰lÙz ÏÎa Ïlt˙Ó ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa43 ¿«ƒƒƒ¿«≈¿»¿ƒ»≈»≈
˙BÎ¯a Ú·L ˙BlÙz44LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL : ¿ƒ∆«¿»»ƒ¿»

˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ ;ÌBi‰ ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡Â ,˙BB¯Á‡«¬¿∆¿»ƒ≈≈«¿≈¿»««
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :Ô‰Ó≈∆∆∆«»»»∆¿«≈ƒ¿»≈¿

'ÌÈ¯etk‰45ÏÎa Ì˙BÁ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â . «ƒƒ¿ƒ»ƒ¿¿«»≈¿»
˙aM‰ Lc˜Ó ,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :Ô‰Ó ‰lÙz¿ƒ»≈∆∆∆«»»»∆¿«≈««»

.'ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿«ƒƒ

מוסף,43) שחרית, כיפורים, יום בליל ערבית תפילת והן
ונעילה. פז:).44)מנחה (פרק 45)(יומא סופרים מסכת
ו). הלכה י"ט,

.Á‰L Ïk ÏL ÌBˆ ÌBÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»
,‰LÂ˙lÙz Ïlt˙Ó Ï·Bi‰ ˙L ÏL ÌBˆ ÌBÈa Ï·‡ ¿»»¬»¿∆¿««≈ƒ¿«≈¿ƒ«

ŒL‡¯ ÛÒeÓa Ïlt˙‰L BÓk ,˙BÎ¯a ÚLz ÌÈÙÒen‰«»ƒ≈«¿»¿∆ƒ¿«≈¿«…
ÔÓˆÚ ˙BÎ¯a‰ Ô˙B‡ Ì‰Â ;‰M‰46‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ï , «»»¿≈»«¿»«¿»…»¿…
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Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡Â .¯˙BÈ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ¿«∆«≈
‚‰B47. ≈

לתקיעה 46) השנה לראש היובל "שווה ששנינו: כמו
שופר  והעברת ביובל: נאמר כו:). השנה (ראש ולברכות"
הכיפורים  ביום לחודש בעשור השביעי בחודש תרועה
שהרי  השביעי, בחודש לומר תלמוד שאין ט) כה, (ויקרא
כל  לך: לומר - השביעי בחודש הכיפורים שיום כבר נאמר
הוי  השביעי, בחודש שהוא השנה בראש עושה שאתה מה
ושופרות  זיכרונות מלכויות, כאן מה לחודש: בעשור עושה
השנה  ראש (ירושלמי ושופרות זיכרונות מלכויות, כאן אף -

ה). הלכה ג, יושבים 47)פרק ישראל שבטי כשכל - והוא
וחצי  גד ראובן, גלות לפני ראשון בית בימי כגון: בארץ,
היובל, פסק שאז כו) ה, (דבריֿהימיםֿא מנשה שבט

בארץ דרור וקראתם È·˘ÂÈ‰שנאמר: ÏÎÏ,(י כה, (ויקרא
ולא  עליה, יושביה שכל בזמן לב:): (ערכין חז"ל ואמרו
שמיטה  הלכות תורה, (משנה ראה מקצתם. שגלו בזמן

ח). הלכה י, פרק ויובל

.Ë‰Î¯·Ï Ì„˜ Á˙Bt ˙BlÙz‰Ó ‰lÙz ÏÎa¿»¿ƒ»≈«¿ƒ≈«…∆ƒ¿»»
'E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN ÈÈ' :‰BL‡¯48. ƒ»¿»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ»∆
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È' :¯ÓB‡ ‰lÙz‰ ÛBÒa Ì˙BÁ ‡e‰LÎe49 ¿∆≈¿«¿ƒ»≈ƒ¿¿»

ÂÈ¯BÁ‡Ï „ÚBˆ CkŒ¯Á‡Â ,'B‚Â 'ÈÙ È¯Ó‡50. ƒ¿≈ƒ¿¿««»≈«¬»

זבח 48) תחפוץ לא "כי שלאחריו והמקרא יח), נא, (תהילים
קרבן  שאין במזיד שעשה עוון על היא דוד תפילת ואתנה".
פיו  עם שיהא לה' התפלל והוא שבע. בת עוון - עליו מכפר
לפניו  לרצון תעלה שתפילתו כדי שידבר, מה להורותו
שיכפרו  וקרבינות מזבח לנו שאין אנו וגם עוונו. ויכופר
ממנו  לבקש אלה דוד בדברי תפילתנו את פותחים בעדינו,
א). פרק לברכות יונה רבינו פי (על התפילה בכוונת סיוע
שמונה  לתפילת ישראל" "גאל ברכת בין הפסק זה ואין
הוא  הרי בתפילה לאמרו קבועוהו שחכמינו כיוון עשרה,

ט:). (ברכות ארוכה כתפילה טו),49)נידון יט, (תהילים
שני  כי - פרקים עשר שמונה אחר אמרו שדוד ומתוך
גויים" רגשו ו"למה האיש" "אשרי הראשונים: הפרקים
תיקנוהו  - נחשבים לאחד בו" חוסי כל ב"אשרי המסיים
(ברכות, התפילה ברכות עשרה שמונה אחרי לאמרו חכמינו

נג:).50)שם). (יומא פסיעות שלוש

.È,˙È·¯Ú Ïlt˙Ó „ÚBÓŒÏLŒBlÁ·e ÌÈL„ÁŒÈL‡¯a¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ¿«≈«¿ƒ
,ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ˙BÎ¯· ‰¯NÚŒÚLz ,‰ÁÓe ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿»¿«∆¿≈¿»ƒ¿»«»ƒ

'‰„B·Ú'a ¯ÓB‡Â51‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡' : ¿≈»¬»¡…≈≈…≈¬≈«¬∆
˙lÙz Ïlt˙Ó ,„ÚBÓŒÏLŒBlÁa ,ÛÒeÓa .'‡B·ÈÂ¿»¿»¿À∆≈ƒ¿«≈¿ƒ«

ÛÒen‰52ÌÈL„ÁŒÈL‡¯·e .·BËŒÌBÈa Ïlt˙nL BÓk «»¿∆ƒ¿«≈¿¿»≈√»ƒ
LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL :˙BÎ¯a Ú·L Ïlt˙Óƒ¿«≈∆«¿»»ƒ¿»

ÔÈÚÓ ˙ÈÚˆÓ‡Â ,˙BB¯Á‡53Ì˙BÁÂ ,L„ÁŒL‡¯ Ôa¯˜ «¬¿∆¿»ƒ≈≈»¿«……∆¿≈
'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó' ‰a54. »¿«≈ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ

רצה.51) בחול 52)בברכת שהקריבו מוסף קרבן כנגד
כד.). (שבת מט.).54)מעניין.53)המועד (ברכות

.‡ÈL„ÁŒL‡¯ ÔÎÂ ,„ÚBÓŒÏLŒBlÁa ‰ÏÁL ˙aL«»∆»»¿À∆≈¿≈……∆

‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Ú Ïlt˙Ó - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿¿«»ƒ¿«≈«¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»
'‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÓB‡Â ,˙B˙aM‰ ¯‡Lk ˙BÎ¯a Ú·L∆«¿»ƒ¿»««»¿≈«¬∆¿»

˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙Ó ÛÒeÓa .‰„B·Úa55ÔÈÚa «¬»¿»«¿ƒƒ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÏLÓe ,˙aL56ÌBi‰ ˙M„˜ ¯ÓB‡Â ,˙aL ÔÈÚa «»«¿ƒ¿ƒ¿««»¿≈¿À««

Lc˜Ó' :ÌÈL„ÁŒÈL‡¯a da Ì˙BÁÂ ,‰Î¯a ÚˆÓ‡a¿∆¿«¿»»¿≈»¿»≈√»ƒ¿«≈
'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰57„ÚBÓŒÏLŒBlÁ·e , ««»¿ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈

˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BËŒÌBÈa Ì˙BÁ ‡e‰L BÓk ,da Ì˙BÁ≈»¿∆≈¿∆»ƒ¿
.˙aLa¿«»

יצרת...55) "אתה שמתחיל: ראשֿחודש, בשבת כגון,
השביעי". ביום מלאכתך בשל 56)כילית חותם שהוא לא

כגון  שבת של עניין איזה הברכה בסוף שאומר אלא שבת,
הברכה  בסוף אומר הוא וכן וכדומה. במלכותך" "ישמחו
יז., (ביצה הודעת" להם קדשך "ושבת החתימה: לפני

הכסףֿמשנה). מט.).57)וכפירוש (ברכות

.·ÈÏlt˙Ó ,˙aLa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BËŒÌBÈÂ¿∆»ƒ¿¿∆»¿«»ƒ¿«≈
eÚÈ„BzÂ" :‰ÏÈla ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a58E˜„ˆ ÈËtLÓ ƒ¿»»¿ƒƒ««¿»«ƒ≈ƒ¿¿≈ƒ¿∆

eÈ‰Ï‡ ÈÈ eÏŒÔzzÂ .EBˆ¯ ÈwÁ ˙BNÚÏ e„nÏzÂ«¿«¿≈«¬À≈¿∆«ƒ∆»¿»¡…≈
„ÚBÓ „B·Îe ˙aL ˙M„˜59Ï‚¯‰ ˙‚È‚ÁÂ60ÔÈa . ¿À««»¿≈«¬ƒ«»∆∆≈

zÏc·‰ ·BË ÌBÈ ˙M„˜Ï ˙aL ˙M„˜61ÌBÈ ˙‡Â , ¿À««»ƒ¿À«ƒ¿«¿»¿∆
zLc˜‰ ‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LMÓ ÈÚÈ·M‰62zÏc·‰Â) «¿ƒƒƒ≈∆¿≈««¬∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

E˙M„˜a Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ zLc˜‰Â63ÈÈ eÏŒÔzzÂ .( ¿ƒ¿«¿»∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿À»∆«ƒ∆»¿»
ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ,‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡¡…≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»
Ïk ÏL ·BËŒÌBÈŒÈ‡ˆBÓ·e ˙aLŒÈ‡ˆBÓ·e ."'eÎÂ¿¿»≈«»¿»≈∆»

'ÔBÁ ‰z‡'a ÏÈc·Ó ‰M‰64‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «»»«¿ƒ¿«»≈««ƒ∆
ÒBk‰ ÏÚ ÏÈc·Ó65. «¿ƒ««

לג:).58) ומצוה 59)(ברכות מלאכה, בעשיית שאסור
בזה. וכיוצא נקייה בכסות שלמי 60)לכבדו הקרבת היא

החג. בימי צרכי 61)חגיגה מלאכת מותרת טוב שביום
מלאכה  כל ובשבת ובישול, אפייה כגון: נפש", "אוכל

נפש". "אוכל מלאכת ואף ברך 62)אסורה, כן על ככתוב:
הרא"ש  ולדעת יא). כ, (שמות ויקדשהו השבת יום את ה'
עצרת", "שמיני לחג בזה הכוונה י"א). אות י, פרק (פסחים
סוכות. של המועד חול ימי לששת השביעי היום שהוא
האבד" "דבר מלאכת מותרת שבהם בזה: מהם הוא וקדוש
האבד". "דבר גם אסורה. עבודה מלאכת כל ובו

מובדלים 63) והלויים מהלויים, מובדלים שהכהנים
שבט  קדושת בין הבדל יש עצמם שבישראל הרי מישראל.

שם). ובתוספות קד. (פסחים י"ח.64)לשבט שבתפילת
בין  להבחין יודע שהחכם - בחכמה תלוייה שהבדלה ומפני
היא  חכמה, בברכת קבעוה - לטהור טמא ובין לחול קודש
(ברכות  בירושלמי אמרו וכן לג.). (ברכות הדעת" "חונן
מניין"? הבדלה - דעת אין "אם ב) הלכה ה, פרק

לאמרה 65) הייתה הגדולה כנסת אנשי בימי התקנה שעיקר
ולא  היו, שעניים מפני הכוס על תיקנוה ולא תפילה; בשעת
על  גם לומר תיקנוה - וכשהעשירו יין; לקנות בידם היה
ויענו  שישמעוה הבית ואנשי התינוקות בה לזכות כדי הכוס,

שם). (ירושלמי, אחריה אמן

.‚ÈÏÚ' :'‰‡„B‰'a ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»¿ƒƒƒ¿»»«
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'ÌÈqp‰66ÏÚ' ¯ÈkÊÓ - ‰kÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL ˙aL . «ƒƒ«»∆»»ƒ¿«¬À»«¿ƒ«
˙BlÙz ¯‡La ¯ÈkÊnL BÓk ,ÛÒeÓa 'ÌÈqp‰67. «ƒƒ¿»¿∆«¿ƒƒ¿»¿ƒ

כד.).66) לחנוכה,67)(שבת מוסף שאין פי על אף
זאת  בכל זו, תפילה לידי בא היה לא השבת יום ואלמלא
מכל  לשנות שלא במוסף, גם חנוכה של להזכיר מחוייבים

(שם). היום תפילות שאר

.„È‰pÚ˙‰L „ÈÁÈ elÙ‡ ,˙ÈÚz‰ ÈÓÈa68ÛÈÒBÓ , ƒ≈««¬ƒ¬ƒ»ƒ∆ƒ¿«»ƒ
'‰lÙz ÚÓBL'a69d¯ÓB‡ ¯eaˆŒÁÈÏLe .'eÎÂ 'eÚ' : ¿≈«¿ƒ»¬≈¿¿ƒ«ƒ¿»

:da Ì˙BÁÂ ,'‡ÙB¯'Ï 'Ï‡Bb' ÔÈa dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a¿»»ƒ¿≈«¿»≈≈¿≈¿≈»
‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰'70Ïlt˙Ó ‡ˆÓÂ ;'(ÚÈLBÓe) »∆¿≈»»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«≈

‰B·'a ÔÈÙÈÒBÓ ·‡a ‰ÚL˙a .˙BÎ¯a ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈
ÌÁ¯' :'ÌÈÏLe¯È71EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ¿»»ƒ«≈¿»¡…≈»≈¿«ƒ¿»≈«∆

.'eÎÂ '‰Ï·‡‰ ¯ÈÚ‰ ÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ¿«¿»«ƒƒ∆¿«»ƒ»¬≈»¿

וכדומה.68) חלום תענית להתענות עליו היא 69)שקיבל
ואין  תפילה". ב"שומע בה שחותם קולנו" "שמע תפילת
לשליח  כמו נוספת מיוחדת ברכה לו שיקבעו חשוב היחיד

יג:). (תענית הלכה 70)ציבור ב, פרק (תענית ירושלמי
"נחם",71)ב). שלפנינו התפילה ובנוסח (שם), ירושלמי

המתחיל: דיבור ברש"י מח: (ברכות ראה הך. והיינו
סימן  חיים אורח יוסף" ב"בית (הובא והריטב"א "ובשבת").
אותה  אומרים המאורע דמשום כיוון "דעתי, כותב: תקנ"ז)
ערבית  היום: תפילות בכל לאומרה צריך הירושלמי, פי על
שמתו  כ'מי שהוא ושחרית שבערבית אלא ומנחה, שחרית
ולמנחה  'רחם': אומרים: בנחמה ואינו לפניו' מוטל

למי שדומה 'נחם', נוהגים ˘˜·¯אומרים: ואנו מתו".
תמה  וכבר בלבד. מנחה בתפילת באב בט' זו תפילה לומר
מזכירים  אנו אין למה ל"ד) אות ד, פרק (תענית הרא"ש
שמזכירים  כשם באב, תשעה של התפילות בכל אותה
ממוסף)? (חוץ חודש ראש תפילות בכל ויבוא" "יעלה
ששנינו  מה פי על המנהג מצדיק ז"ל קארו יוסף ורבינו
הציתו  לחשיכה סמוך שבתשיעי כט.): (תענית בברייתא
מזכירין  שעה באותה הלכך וכו' המקדש בית את האויבים
תנחומיה  על ומתפללים ואבליה ירושלים שפלות במנחה

תקנ"ז).(בית  סימן חיים אורח יוסף

.ÂË‰iL ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ Ïk72„È¯BÓ' »¿«¿»ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈ·e ,'ÌLb‰73'Ïh‰ „È¯BÓ' -74È˙ÓÈ‡Ó . «∆∆ƒ««»ƒ«»≈≈»«

ŒÌBÈ ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙzÓ ?'ÌLb‰ „È¯BÓ' ¯ÓB‡≈ƒ«∆∆ƒ¿ƒ««»ƒ∆
‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË75ÏL ˙È¯ÁL ˙lÙz „Ú , »«¬∆««¿ƒ««¬ƒ∆

ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ76ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙzÓe , »ƒ∆∆«ƒ¿ƒ««»ƒ∆
'Ïh‰ „È¯BÓ' ¯ÓB‡ ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ77. »ƒ∆∆«≈ƒ«»

"תחיית 72) ברכת גם: הנקראת "גבורות", ברכת היא
(שאם  המתים כתחיית שקולים שהגשמים ומתוך המתים".
לג.). (ברכות המתים בתחיית קבעוה יבול), אין גשמים אין

בהם.73) צורך ואין ישראל בארץ יורדים גשמים שאין
הגשמים 74) בימות בין לעולם: המתבקש דבר הוא שהטל

להיעצר  מטבעו שאין ומפני ד.). (תענית החמה בימות בין
להזכיר  חייבוהו לא - מתקיים העולם אין הוא שאלמלא -
העלול  לגשם אז בקשתינו שעיקר הגשמים בימות אף

ח). הלכה י (פרק לקמן וראה שמיני 75)להיעצר. הוא
בו  שנידונים פי על אף - הסוכות חג ימי בכל אבל העצרת.
של  המוספים מתפילת להזכירו היה הראוי ומן הגשמים, על
הטל" "מוריד שמזכירים כמו הסוכות. חג של הראשון יום
בכל  - הפסח חג של הראשון יום של המוספים מתפילת
קללה  סימן שהוא מפני הגשם, את בהם מזכירין אין זאת
וחכמינו  בה. ולאכול בסוכה לשבת צריכים שהרי החג, בימי
כוס  למזוג שבא לעבד דומה? הדבר למה "משל משלּו: ְָז"ל
צא  כלומר: כט.), (סוכה פניו" על קיתון רבו לו ושפך לרבו
הזכרת  זמן התחלת ולפיכך - בשימושך אפשי אי מלפני,
סוכה. זמן שאינו העצרת משמיני אלא אינה הגשמים

ב.).76) (תענית קללה סימן אלא הגשמים אין והלאה שמאז
ב):77) הלכה א, פרק (תענית בירושלמי מפורש והטעם

הוא  שהטל מפני כלומר: בטל", המועדות כל שיצאו "כדי
פסח  של הראשון מיום שיזכרוהו התקינו לעולם, יפה סימן
עצרת  שמיני של מוספין תפילת עד מועדות, כל ראש שהוא

בטל. החגים כל יצאו ואז המועדות, אחרון שהוא

.ÊËÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÂLÁ¯Óa ÌÈÓÈ ‰Ú·MÓ78 ƒƒ¿»»ƒ¿«¿∆¿»¬ƒ∆«¿»ƒ
ÌÈL ˙k¯·a79ÌLb‰ ¯ÈkÊnL ÔÓÊ Ïk ,80‰na . ¿ƒ¿«»ƒ»¿«∆«¿ƒ«»∆«∆

¯ÚLa Ï·‡ ;Ï‡¯NÈŒı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c81 ¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»
el‡Ï ˙BÎeÓq‰ ˙BÓB˜n·e ÌÈ¯ˆÓ·e ‡È¯eÒ·e¿¿»¿ƒ¿«ƒ«¿«¿»≈

‰ÂÌÈML ÌBÈa ÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ,Ô‰Ï ÔÈÓBc ¿«ƒ»∆¬ƒ∆«¿»ƒ¿ƒƒ
È¯Lz ˙Ùe˜z ¯Á‡82. ««¿«ƒ¿≈

"ותן 78) הבקשה: והיא ברכה, גשמי שיוריד לה' מתפללים
גבורות  להזכיר רק מתחילים עצרת ובשמיני ומטר"; טל
ובתענית  ומרצה. מקדים המבקש שכל - ריצוי דרך גשמים,
לנהר  שבישראל אחרון שיגיע "כדי אמרו: ג) משנה א, (פרק
ז' לפני הגשמים את שואלים אין לפיכך כלומר: פרת",
לשוב  הספיקו לא שעוד הרגל עולי מפני במרחשון,
במרחשוון, משבעה אבל הגשם, יטרידם שלא לבתיהם,
לשוב  כולם הספיקו כבר החג, אחר יום עשר חמישה שהוא
עיר  מירושלים ביותר הרחוק המקום שהוא פרת לנהר עד

מתוך 79)הקודש. עלינו", "ברך ברכת היא לג.) (ברכות
פרנסה. בברכת קבעום פרנסה, עד 80)שהגשמים היינו:
לעיל. כאמור הפסח, חג של הראשון בבל,81)יום היא

"בארעא  אונקלוס: מתרגם יב) יא, (בראשית שנער: "בארץ
נמוכים 82)דבבל". האלה שהמקומות מתוך י.), (תענית

את  שואלים לפיכך - למטר מהר כך כל צריכים ואינם
לתקופת  השישים יום שהוא זה מאוחר בתאריך הגשמים
שש  שהוא יום ורביע יום שס"ה שהיא החמה שנת תשרי.
תמוז, תקופת ניסן, תקופת תקופות: לארבע מתחלקת שעות,
אלא  לתקופה תקופה בין ואין טבת. ותקופת תשרי תקופת
הלכות  נו.; (עירובין וחצי שעות ושבע יום, ואחד תשעים

ב). הלכה ט, פרק החודש קידוש

.ÊÈ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÓL‚Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ˙BÓB˜Ó¿∆≈¿ƒƒƒ¿»ƒƒ««»
˙Úa ÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL - ÌÈ˜BÁ¯‰ Ìi‰ Èi‡ ÔB‚k¿ƒ≈«»»¿ƒ¬ƒ∆«¿»ƒ»≈

Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L83'‰lÙz ÚÓBL'a84Ô‰L ˙BÓB˜Óe . ∆≈¿ƒƒ»∆¿≈«¿ƒ»¿∆≈
ÌÈÓÈ ÈL ·BËŒÌBÈ ÔÈNBÚ85'ÌLb‰ „È¯BÓ' ¯ÓB‡ , ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆∆

˙¯ˆÚŒÈÈÓL ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈ ÏL ÛÒeÓ ˙lÙ˙a86, ƒ¿ƒ«»∆ƒ∆¿ƒƒ¬∆∆
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ Ïk CÏB‰Â Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿≈»¿«¿»ƒ
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"שהרי 83) - ישראל ארץ כמנהג במרחשוון בז' ולא
ממיתים  אלא להם, טובים אינם ההן בארצות הגשמים
זה  הלא במרחשוון, המקום זה אנשי ישאלו ואיך ומאבדים;
א, פרק תענית לרבינו המשנה (פירוש והאיוולת? השקר מן

ג). ב"שומע 84)משנה צרכיו את השואל יחיד ככל
שואלים  ולא ח.). (עבודהֿזרה הברכה חתימת לפני תפילה"
העולם  לרוב מזיק והמטר הואיל השנים", ב"ברכת אותה
נידונים  הם ולכן ציבור, שאילת זמן זה אין - תמוז בתקופת
תפילה" ב"שומע אלא צרכיהם את מבקשים שאין כיחידים

יד:). בית 85)(תענית ששלוחי לארץ, שבחוץ המקומות
היו  לא החודש) קביעת יום על (המודיעים לתשרי דין
מפני  ימים שני טוב יום עושים היו שם אליהם, מגיעים
כיום  ואפילו גלויות. של שני טוב יום והוא: הספק,
משנים  אינם ידוע, חשבון פי על החודש בקביעות שבקיאים

ד:). (ביצה אבותיהם ממנהג ספק 86)מנהגם שהוא
המוסף  בתפילת בבוקר שהתחיל ומכיוון שמיני. ספק שביעי
לחוש  שיש פי על אף ובערבית, במנחה גם פוסק אינו שוב

ה.). (תענית הוא שביעי שמא

.ÁÈÏ‡‰' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a Ì˙BÁ dlk ‰M‰ Ïk»«»»À»≈ƒ¿»»¿ƒƒ»≈
‰˜„ˆ ·‰B‡ CÏÓ' - ‰¯NÚŒÈzLÚ ˙k¯··e ,'LB„w‰«»¿ƒ¿««¿≈∆¿≈∆∆≈¿»»
„Ú ‰M‰ŒL‡¯nL ÌÈÓi‰ ˙¯NÚ·e ;'ËtLÓeƒ¿»«¬∆∆«»ƒ∆≈…«»»«
CÏn‰' ˙ÈLÈÏMa Ì˙BÁ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ È‡ˆBÓ87 »≈«ƒƒ≈«¿ƒƒ«∆∆

'ËtLn‰ CÏn‰' - ‰¯NÚŒÈzLÚ·e ,'LB„w‰88. «»¿«¿≈∆¿≈«∆∆«ƒ¿»

מלכותו 87) מראה הוא אלו שבימים לפי יב:) (ברכות
העולם. את זה 88)לשפוט ואין העולם; את שופט שהוא

ומשפט", צדקה אוהב "מלך של החתימה למובן דומה
ובמשפט. בצדק יתנהגו שברואיו אוהב שהוא שפירושה:
שהוא  יד) ג, (יהושע הברית ארון נושאי וכן המשפט: המלך
שרבינו  להעיר: וראוי שם). רד"ק, (ראה הברית" "ארון כמו
בכל  החתימה שנוסח יאמר, ערבית) (בלשון בתשובתו
צריך  "ואינו ומשפט צדקה אוהב ה' אתה ברוך הוא: השנה
קובץ  (ראה בלבד תשובה ימי בעשרת אלא "מלך" להזכיר
א  דף רוקח" ב"מעשה וכן צ"ז, סימן הרמב"ם" "תשובות

ב). עמוד

.ËÈel‡ ÌÈÓÈ ˙¯NÚa ÛÈÒB‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬¿ƒ«¬∆∆»ƒ≈
ÈÓ' - ‰iM·e ,'eÎÂ 'ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' :‰BL‡¯ ‰Î¯·aƒ¿»»ƒ»»¿≈¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒ
'EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ' - ‰‡„B‰·e ,'eÎÂ 'ÌÈÓÁ¯‰ ·‡ EBÓÎ»«»«¬ƒ¿«»»¿…«¬∆

'ÌÈiÁ ¯ÙÒa' ‰B¯Á‡ ‰Î¯·a ÔÈÙÈÒBÓe ,'eÎÂ89.'ÂÎÂ ¿ƒƒƒ¿»»«¬»¿≈∆«ƒ¿
el‡ ÌÈÓÈ ˙¯NÚa ÛÈÒB‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ ÔÎÂ¿≈≈¿∆»¬¿ƒ«¬∆∆»ƒ≈
Ï·‡ 'BÎ ÔÎ·e ...EcÁt Ôz ÔÎ·e' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·aƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈«¿¿¿≈¬»
‡e‰ ËeLt ‚‰Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒƒ¿»»

.'ÂÎÂ 'EcÁt Ôz ÔÎ·e' ,˙ÈLÈÏMa ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«¿ƒƒ¿≈≈«¿¿¿

זה 89) אמרו ששם אלא ח) הלכה י"ט, פרק סופרים (מסכת
ימי  לעשרת ולא הכיפורים ויום השנה ראש לעניין רק
בשלוש  צרכיו אדם ישאל "אל שאמרו: פי על ואף תשובה.
צרכי  אבל יחיד, בצרכי אלא זה אין - ואחרונות" ראשונות
המתחיל: דיבור שם ובתוספות לד., (ברכות שואלים רבים

ובביאורנו). ג הלכה ו, (פרק לקמן וראה ישאל"), "אל

ה'תשע"ח  כסלו י"ב חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומי 1) וקטנה, גדולה מנחה זמן השחר; תפילת זמן מאימתי

דינו. מה התפלל ולא התפילה זמן שעבר

.‡ı‰ ÌÚ Ïlt˙‰Ï ÏÈÁ˙iL d˙ÂˆÓ ¯ÁM‰ ˙lÙz¿ƒ««««ƒ¿»»∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»≈
‰nÁ‰2˙ÈLÈÏL ‡È‰L ˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚL ÛBÒ „Ú ‰pÓÊe . ««»¿«»«»»¿ƒƒ∆ƒ¿ƒƒ
ÌBi‰3„Ú Úa¯‡ ¯Á‡ Ïlt˙‰Â ‰ÚË B‡ ¯·Ú Ì‡Â . «¿ƒ»«»»¿ƒ¿«≈«««¿««

‰lÙz ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ÌBi‰ ˙BˆÁ4È„È ‡ˆÈ ‡Ï Ï·‡ ¬«»»¿≈«¿ƒ»¬»…»»¿≈
ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰lÙzL ÌLkL .‰pÓÊa ‰lÙz ˙·BÁ«¿ƒ»ƒ¿«»∆¿≈∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ
‰pÓÊa d˙B‡ Ïlt˙‰Ï Ì‰È¯·cÓ ‰ÂˆÓ Ck ‰¯Bz‰«»»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈»ƒ¿«»

ÌÈ‡È·e ÌÈÓÎÁ eÏ ewzL BÓk5. ¿∆ƒ¿»¬»ƒ¿ƒƒ

וראה 2) ההרים. בראשי לזרוח מתחילה שהחמה משעה
וחכמינו  י"א). הלכה (פ"א, קריאתֿשמע הלכות בביאורנו
ייראוך  ה) עב, (תהלים הפסוק על זה סמכו ט:) (ברכות ז"ל

עליהם? מוראך מקבלים מתי כלומר: וגו'. שמש "עם עם
שם). (רש"י החמה הנץ עם וזה - יוצאת כשהשמש שמש",

האמורות 3) שעות וכל שעות. שתיםֿעשרה שהיום בזמן
(הלכות  שביארנו כמו זמניות", "שעות הן אלו, בענינים
כו:) (ברכות ז"ל וחכמינו י"א). הלכה פ"א, שמע קריאת
שהרי  - שעות? ארבע עד השחר תפילת מה "מפני אמרו:
רבי  העיד וכן שעות, ארבע עד והולך קרב שחר של תמיד
שקרב  שחר של תמיד "על מ"א) פ"ו, (עדיות בבא בן יהודה
לתמידים  כבשים להם היו לא אחת שפעם שעות". בארבע
הקב"ה  להם שהאיר עד התמיד, להקריב (נתעכבו) ונשתהו
התמיד, בלשכת מבוקרים טלאים שני ומצאו עיניהם את
רבי  העיד שעה אותה ועל ביום, שעות בארבע והקריבום
שעות  בארבע שקרב שחר של תמיד על בבא בן יהודה

ה"א). פ"ד, ברכות ולדעת 4)(ירושלמי ע"א. כו, ברכות
זמן  שהוא וחצי, שעות שש עד והולך מתפלל הכסףֿמשנה,
לו  אין מנחה זמן הגיע שלא עוד שכל המנחה. תפילת
חובתו'; ידי ויצא שחרית, תפילת מלהתפלל להמנע

דוקא. לאו היא כאן, האמורה תוספתא 5)ו"חצות"
פ"ב). (ברכות,

.·e¯Ó‡ ¯·k6ÔÈa ÏL „ÈÓz „‚k ‰Án‰ ˙lÙzL ¿»»«¿∆¿ƒ««ƒ¿»¿∆∆»ƒ∆≈
ÏÎa ·¯˜ „ÈÓz‰ ‰È‰L ÈÙÏe .dpÓÊ ewz ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒƒ¿¿«»¿ƒ∆»»«»ƒ»≈¿»

‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚL˙a ÌBÈ7˙BÚL ÚLzÓ ‰pÓÊ ewz ¿≈«»∆¡»ƒ¿¿«»ƒ≈«»
'‰pË˜ ‰ÁÓ' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â .‰ˆÁÓe8·¯ÚaL ÈÙÏe . ∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿«»¿ƒ∆¿∆∆

˙‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÁÒt‰«∆«∆»ƒ¿¿∆∆«»»¬ƒ∆
‰ˆÁÓe ˙BÚL LLa „ÈÓz‰9Ïlt˙n‰L e¯Ó‡ «»ƒ¿≈»∆¡»»¿∆«ƒ¿«≈

‰Ê ÔÓÊ ÚÈb‰MÓe .‡ˆÈ ‰ˆÁÓe ˙BÚL LL ¯Á‡Ó≈««≈»∆¡»»»ƒ∆ƒƒ«¿«∆
'‰ÏB„‚ ‰ÁÓ' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .d·eiÁ ÔÓÊ ÚÈb‰10. ƒƒ«¿«ƒ»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿»

ה"ה).6) (פ"א, אףֿעלֿפי 7)לעיל מ"א). (פ"ה, פסחים
שעות  בשש שהוא ערב צללי משינטו הוא שחיטתו שזמן
כדי  - וחצי לשמונה שחיטתו זמן את מאחרים היו וחצי,
היחידים  שהיו והנדבות הנדרים כל לפניו להקריב שיספיקו
ועד  הערבים. בין של תמיד אחרי להקריבם שאסור מביאים,
תשע  שעה הגיעה כבר המזבח, על להקרבה אותו שהכינו
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נח.). (פסחים אלא 8)וחצי אינו זמנה כי ע"ב. כו, ברכות

בלבד. ורבע את 9)שעה אחריו לשחוט שיספיקו כדי
את  דוחה צלייתו שאין יום, מבעוד ולצלותו הפסח קרבן

נח.). (פסחים משש 10)השבת זמנה כי ע"ב. כו, ברכות
של  מזמנה יותר וגדול וחצי. שעות תשע עד וחצי שעות
הובא  כו: לברכות חננאל רבינו (מפירוש קטנה מנחה

.(31 עמוד הגאונים" ב"אוצר

.‚‰pË˜e ‰ÏB„b Ïlt˙‰Ï ‰a¯‰ ÌÈL‡ e‚‰»¬¬»ƒ«¿≈¿ƒ¿«≈¿»¿«»
Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰Â .˙eL¯ ˙Á‡‰Â¿»««¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈»
ÈtÓ .Ô˙B ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰ÏB„b‰ ‡l‡ ˙eL¯ Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿∆»«¿»¿≈«ƒ≈ƒ¿≈

ÌBÈ ÏÎa ¯È„˙ BÈ‡L ¯·c „‚k ‡È‰L11Ì‡Â . ∆ƒ¿∆∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒ
‡l‡ ‰pË˜ Ïlt˙È ‡Ï ‰·BÁ ‰ÏB„b‰ Ïlt˙‰ƒ¿«≈«¿»»…ƒ¿«≈¿«»∆»

˙eL¯12. ¿

התמיד 11) את שחטו שבת, בערב פסח ערב כשחל שרק
וחצי. שעות באחת 12)בשש דבר, בה לחדש וצריך

כמבואר  חובה. ולא נדבה שהיא להודיע כדי מברכותיה,
ה"ט). א, (פרק לעיל

.„˙BÚL LLÓ ‰ÏB„‚ ‰ÁÓ ÔÓÊL z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆¿«ƒ¿»¿»ƒ≈»
‰pË˜ ‰ÁÓ ÔÓÊe .‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚLz „Ú ‰ˆÁÓe∆¡»«≈«»∆¡»¿«ƒ¿»¿«»
‰ÚL ÌBi‰ ÔÓ ¯‡MiL „Ú ‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚLzÓƒ≈«»∆¡»«∆ƒ»≈ƒ«»»

ÚÈ·¯e13BÏ LÈÂ .14Ú˜LzL „Ú d˙B‡ Ïlt˙‰Ï ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«≈»«∆ƒ¿«
‰nÁ‰15. ««»

יהודה 13) רבי כדעת רבעים, ושלשה שעות בעשר שהוא
בין  של הקטורת הקטרת כנגד מכוון זה וזמן כו:). (ברכות
רבעים. ושלשה עשר עד וחצי שעות מתשע שהיתה הערבים

תפילתי תכון ב): קמא, (תהלים אומר הכתוב ˜Ë¯˙וכן
כפי משאת מכוונת ÁÓ˙לפניך מנחה שתפילת הרי - ערב

לחםֿמשנה). ע"ב; כו, ברכות ('תוספות' הקטורת כנגד
(שם)14) החכמים שהרי פסוקה, הלכה בזה אין כלומר:

שם  בגמרא הכריעו ולא והואיל הערב; עד שזמנה סוברים
עושה; - כזה "העושה כז.): (שם, ואמרו מי, כדברי הלכה

לפיכך עושה", - כזה כדעת והעושה לתפוס שרוצה מי
החמה. שקיעת עד להתפלל יכול - כזמן 15)החכמים

ומעלה, החמה משקיעת אבל דמו; וזריקת התמיד הקרבת
מנחה, להתפלל אסור - הכוכבים יצאו לא שעדיין אע"פ
כמבואר  ומעלה, החמה משקיעת נפסלת הדם זריקת שגם

מ"א). (פ"ד, לברכות יונה רבינו דעת וכן נו.). (זבחים

.‰„Ú ¯ÁM‰ ˙lÙz ¯Á‡ dpÓÊ ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz¿ƒ««»ƒ¿«»««¿ƒ«««««
ÌBia ˙BÚL Ú·L16Ú·L ¯Á‡ ‰˙B‡ Ïlt˙n‰Â . ∆«»«¿«ƒ¿«≈»««∆«

ÚLtL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙BÚL17ÈtÓ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ »««ƒ∆»«»»¿≈»ƒ¿≈
ÌBi‰ Ïk dpÓfL18. ∆¿«»»«

שנאמר 16) שעות, בשש היה מוסף קרבן הקרבת זמן שכן
"בבוקר" נאמר ולא ביומו, יום דבר לז): כז, (ויקרא במוסף
הקדמה  משמע ש"בוקר" כשם איחור, משמע "יום" וכל -

נח.). פסחים רש"י זמן 17)(מלשון ואיחר שהתעצל על
להעיר: וראוי כח.) (ברכות מצותה עיקר לפי התפילה
ראה  "עצל", במובן גם בתלמוד משמעותו "פושע" שהמונח

שלא  - באחרונה לביתֿהמדרש יכנס "אל מג:) (ברכות
וכן  שם); רש"י (כפירוש מתעצל כלומר: פושע", לו: יקראו
תעשם  מהם ומי פושעים תעשם מהם "מי (ז:): בחגיגה
היסוד  היא שה'זריזות' כשם כי אדר"ת). (הגהות זריזים",
יאיר  בן פנחס רבי כדברי ונכונה, טובה מדה לכל והשורש
וכו' נקיות" לידי מביאה "זריזות ט"ו): משנה פ"ט, (סוטה
ופשע. חטא כל אם היא העצלות כך - הקודש לרוח עד

מקדימים 18) שזריזים אלא היום, כל וקרב הולך מוסף שכן
הקרבינות  מעשה הלכות וראה ע"ב; כ, (מגילה למצוות

ה"ו). פ"ד,

.ÂÏlt˙n‰ - ‰·BÁ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·¯Ú‰ ˙lÙz¿ƒ«»∆∆««ƒ∆≈»»«ƒ¿«≈
„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ dpÓÊ ,d˙B‡»¿«»ƒ¿ƒ«««¿»«∆«¬∆«

¯ÁM‰19d˙B‡ ÌÈÏLiL È„k - dpÓÊ ‰ÏÈÚ ˙lÙ˙e . «««¿ƒ«¿ƒ»¿«»¿≈∆«¿ƒ»
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ20. »ƒ¿ƒ«««»

כל 19) והולכים מתעכלים הערבים בין של תמיד אברי שכן
ה" (פ"א, לעיל וכמבואר ברכות 20)ו).הלילה, ירושלמי

ה"ו). א, (פרק בביאורנו לעיל ומבואר ה"א. פ"ד,

.Ê,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - dpÓÊ Ì„˜ ‰lÙz Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»…∆¿«»…»»¿≈»
˙lÙz Ïlt˙‰ Ì‡Â .dpÓÊa ‰˙B‡ Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ¿≈ƒ¿«≈»ƒ¿«»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ«

˜Ác‰ ˙ÚLa ˙È¯ÁL21¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL ¯Á‡22- «¬ƒƒ¿««¿»««∆»»««««
‡ˆÈ23BÏŒLÈÂ .24ŒÈÏÈÏ ÏL ˙È·¯Ú ˙lÙz Ïlt˙‰Ï »»¿∆¿ƒ¿«≈¿ƒ««¿ƒ∆≈≈

‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ,˙aLŒ·¯Úa ˙aL25Ïlt˙È ÔÎÂ . «»¿∆∆«»…∆∆ƒ¿«««»¿≈ƒ¿«≈
˙aLa ˙aLŒÈ‡ˆBÓ ÏL ˙È·¯Ú26˙lÙzL ÈÙÏ , «¿ƒ∆»≈«»¿«»¿ƒ∆¿ƒ«

˙eL¯ ˙È·¯Ú27‡¯˜iL „·Ï·e ;dpÓÊa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡ , «¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒƒ¿«»ƒ¿«∆ƒ¿»
ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ dpÓÊa ÚÓLŒ˙‡È¯˜28. ¿ƒ«¿«ƒ¿«»««≈«»ƒ

לדרך.21) לצאת צריך שהיה שעיקר 22)כגון אףֿעלֿפי
החמה. הנץ משעת ע"א.23)מצוותה ל, ברכות

מחוייב.24) אינו אבל הוא, מנחה 25)יכול זמן מסוף
ולרבי  הואיל שעה, רבעי ושלשה שעות בעשר שהוא קטנה
מכאן  להתחיל לו מותר - מנחה זמן סוף הוא זה יהודה
עליו  שיקבל וצריך כז:). (ברכות מעריב תפילת והלאה
(שם). ואילך שעה מאותה מלאכה יעשה שלא שבת קדושת

ואין 26) חול. ועושהו בקודש כמקצר שנראה אףֿעלֿפי
כגון: מצוה, לדבר אנוס שהוא במי אלא אמורים, הדברים
חתן  עסקי על או המת, עסקי על התחום על להחשיך שצריך
בעשיית  אסור וכן הנר; על מברך ואינו מבדיל והוא וכלה.
אינו  - מצוה לדבר שלא אבל הכוכבים. צאת עד מלאכה
הובא  גאון, האי (רב הכוכבים יציאת עד חול של מתפלל
שם). לברכות ב'תוספות' וכן רצ"ג; סימן או"ח, ב'טור'

אבל 27) בשבת, שבת מוצאי תפילת על רק מוסב זה
מצוה  שהרי - זה בטעם צורך אין שבת, בערב שבת לתפילת
סוף  היא זו ששעה ומכיון הקודש, על מחול להוסיף היא
תפילת  בה להתפלל לו ראוי יהודה, לרבי קטנה מנחה

שבת. של ה"א:28)מעריב א, פרק ברכות ירושלמי
ידי  יצא לא - הכוכבים) צאת (לפני לכן קודם "הקורא

חובתו".

.Á- Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰lÙz ÔÓÊ ÂÈÏÚ ¯·ÚL ÈÓ Ïk»ƒ∆»«»»¿«¿ƒ»¿…ƒ¿«≈
‰w˙ BÏ ÔÈ‡ ,„ÈÊÓa29‚‚BLa .ÌlLÓ BÈ‡Â ,30B‡ , ¿≈ƒ≈«»»¿≈¿«≈¿≈
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ÌlLÓ - „e¯Ë B‡ Òe‡ ‰È‰L31ÔÓÊa ‰lÙz d˙B‡ ∆»»»»¿«≈»¿ƒ»ƒ¿«
,dpÓÊaL ‰lÙz ÌÈc˜Óe ;dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰lÙz¿ƒ»«¿»»«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«»

ÔÈÓeÏLz‰ ˙‡ Ïlt˙Ó ‰È¯Á‡Â32. ¿«¬∆»ƒ¿«≈∆««¿ƒ

(קהלת 29) לתקון יוכל לא מעוות ז"ל: חכמינו אמרו ועליו
תפילה  או ערבית, של תפילה (במזיד) שביטל זה - טו) א,

כו.). (ברכות שחרית להתפלל.30)של ששכח
שחייב.31) מה הפורע שם.32)כאחד

.ËÈˆÁ ¯·ÚÂ ,˙È¯ÁL Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË ?„ˆÈk33 ≈«»»¿…ƒ¿«≈«¬ƒ¿»«¬ƒ
˙lÙz - ‰BL‡¯ :ÌÈzL ‰ÁÓ Ïlt˙È - ÌBi‰«ƒ¿«≈ƒ¿»¿«ƒƒ»¿ƒ«
Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË .˙È¯ÁL ÈÓeÏLz - ‰iM‰Â ,‰ÁÓƒ¿»¿«¿ƒ»«¿≈«¬ƒ»»¿…ƒ¿«≈

ÌÈzL ˙È·¯Ú Ïlt˙È - ‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú ‰ÁÓ34: ƒ¿»«∆»¿»««»ƒ¿«≈«¿ƒ¿«ƒ
‰ÚË .‰ÁÓ ÈÓeÏLz - ‰iLe ,˙È·¯Ú - ‰BL‡ƒ̄»«¿ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿»»»
Ïlt˙Ó ,¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL „Ú ˙È·¯Ú Ïlt˙‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«≈«¿ƒ«∆»»««««ƒ¿«≈
- ‰iM‰Â ,˙È¯ÁL - ‰BL‡¯ :ÌÈzL ˙È¯ÁL«¬ƒ¿«ƒƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ»

˙È·¯Ú ÈÓeÏLz35. «¿≈«¿ƒ

הגיע 33) שאז שעה חצי ועוד היום חצי אלא דוקא, לאו
זמן  עדיין הגיע שלא כיון כן, לא שאם מנחה; זמן כבר
(כסףֿמשנה). מנחה? תפילת ראשונה יתפלל איך מנחה,

אומרים 34) אנו ואין 'שמונהֿעשרה'. תפילת פעמים שתי
וכל  הוא, רחמים - תפילה כי קרבינו", בטל יומו "עבר

כו.). (ברכות הוא זמנו מתפלל שהוא אם 35)אימת אבל
להתפלל  בערב חוזר אינו - ביומו מוסף התפלל ולא טעה
ואיך  היום, קרבינות הזכרת אלא אינו מוסף שהרי שתים,
('הגהות  זמנם? עבר שכבר היום קרבינות את בערב יזכור

שם). ברכות ה'תוספות', בשם מיימוניות'

.È‰lÙ˙ ‡ÏÂ BÊ ‰lÙ˙ ‡Ï ,Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË»»¿…ƒ¿«≈…¿ƒ»¿…¿ƒ»
.„·Ïa ‰B¯Á‡ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ - dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»≈¿«≈∆»«¬»ƒ¿»
- ‰ÁÓ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ‡Ï ,Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË ?„ˆÈk≈«»»¿…ƒ¿«≈…«¬ƒ¿…ƒ¿»
‰B¯Á‡‰Â ,˙È·¯Ú - ‰BL‡¯ :ÌÈzL ˙È·¯Ú Ïlt˙Óƒ¿«≈«¿ƒ¿«ƒƒ»«¿ƒ¿»«¬»
,ÔÈÓeÏLz dÏ ÔÈ‡ ˙È¯ÁL Ï·‡ .‰ÁÓ ÈÓeÏLz -«¿≈ƒ¿»¬»«¬ƒ≈»«¿ƒ

dpÓÊ ¯·Ú ¯·kL36.˙BlÙz ¯‡La ÔÎÂ . ∆¿»»«¿«»¿≈ƒ¿»¿ƒ

ארוכה 36) לשהיה תשלומים שיועילו בתלמוד מצינו שלא
טעה  אם והואֿהדין שם), (ברכות ה'תוספות' דעת וכן כזו,
בזמנה; מנחה תפילת והתפלל שחרית, התפלל ולא
תשלומין, לה אין - שחרית התפלל שלא נזכר ובשלישית
בתפילה  אלא תשלומין תיקנו שלא כלֿכך; ששהה כיון
ההם, המקרים שבכל להעיר: וראוי (לחםֿמשנה). הסמוכה

ב" להתפלל רוצה „·‰אם ˙¯Â˙ כפי דבר, בה ושיחדש "
כן  לעשות ונכון בידו, הרשות - ה"א) (פ"א, לעיל המבואר

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÔÈÙÒeÓ ÏLÂ ‰ÁÓ ÏL ,˙BlÙ˙ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰37 »¿»»¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¿∆»ƒ
ÏL Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â ,‰ÁÓ ÏL Ïlt˙Ó -ƒ¿«≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿«≈∆

ÔÈÙÒeÓ38,Ôk ¯eaˆa ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ,‰¯BnL ÈÓ LÈÂ . »ƒ¿≈ƒ∆∆∆≈ƒ¿ƒ≈
eÚËÈ ‡lL È„k39. ¿≈∆…ƒ¿

תפילת 37) התפלל לא ועדיין מנחה, תפילת זמן שהגיע כגון

תדירה 38)מוסף. היא מנחה שתפלת ע"א. כח, ברכות
היא: והלכה תדירה, אינה מוסף ותפילת יום), בכל (נוהגת

קודם". תדיר - תדיר ושאינו להקדים 39)"תדיר ויבואו
מנחה  תפילת מנחה, זמן שיגיע קודם אפילו אחר, ביום
נוהגים  שאנו המנהג את לתרץ רבינו ונתכוין מוסף. לתפילת
כשכבר  אפילו למנחה מוסף תפילת להקדים הכיפורים ביום
 ֿ הכסף והעיר יטעו". "שלא כדי שזה - מנחה זמן הגיע
שבתפילת  בפיוטים הכיפורים ביום לקצר שמהראוי משנה:
מנחה. תפלת זמן שיגיע קודם מוסף להתחיל כדי שחרית,

ה'תשע"ח  כסלו י"ג שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במקום 1) המהלך התפילה; את המעכבים דברים חמישה

יתפלל. מה סכנה

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰lÙz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒ»««ƒ
˙¯‰ËÂ ,‰Â¯Ú‰ ÈeqÎÂ ,ÌÈ„È ˙¯‰Ë :dpÓÊ ÚÈb‰L∆ƒƒ«¿«»»√«»«ƒ¿ƒ»∆¿»¿»√«

ÌÈÊÙBÁ‰ ÌÈ¯·„e ,‰lÙz ÌB˜Ó2.·l‰ ˙eÎÂ ,B˙B‡ ¿¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ¿«»««≈

ãycew zegiyn zecewpã

."dlitzd z` oiakrn mixac dyng"

התפילה  מקום וטהרת הערוה וכיסוי ידים טהרת ..."
הלב". וכוונת אותו החופזים ודברים

כמו  הוא הלב כוונת כשאין התפילה שעיכוב ומשמע
היאך  וא"כ כולה, התפילה את המעכבים הדברים ארבעת
לבו, את כיוון ולא שהתפלל "מי בהמשך הרמב"ם פסק
- ראשונה בברכה לבו את כיוון ואם בכוונה. ויתפלל יחזור
אלא  מעכבת אינה הלב שכוונת היינו צריך", אינו שוב

ראשונה. בברכה
הוא  האחד הלב, בכוונת גדרים שני שישנם הוא: והביאור
בתפילה  מדבר והאחר כוונה, צריכה שתפילה הכללי הגדר
עול' 'קבלת לדבר, דוגמא כדבעי. בה כיוון שלא פרטית
כמו  בהם פרטי גדר אינו אבל המצוות בכל תנאי שהוא
עול  קבלת הוא הפרטי שעניינה קריאת־שמע במצות
לכל  הנוגע דבר שהוא ה' ידיעת למשל או שמים. מלכות
ובנוסף  עליהן, שציוה מי בגלל מקיימים שאנו המצוות
מגדר  חלק היא הידיעה ששם ה' ידיעת מצוות ישנה

ממש. המצוה
התפילה  במצות גדר היא הלב כוונת התפילה, בעניין ועד"ז
אבל  עומד", אתה מי לפני ב"דע הכוונה כלומר בכללות,
הבקשה  לתוכן בנוגע היא הלב כוונת - פרטית בתפילה
ראשונה. בברכה כיוון אם יצא זה שלעניין המילות, ופירוש
של  הכללי בגדר הרמב"ם מדבר תפילה, הלכות בריש
- להתפלל העומד של ברגש היינו בתפילה, הלב כוונת
להיות  שחייב כללי רגש שהוא עומד" אתה מי לפני "דע
בברכה  לבו כיוון "אם ומ"ש להתפלל. העומד כל אצל
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בתפילה  לבקשה בנוגע הוא צריך" אינו שוב ראשונה,
המילות. פירוש היינו פרטית,

(e oniq dad` xtq 'zekln oii' itÎlr)

שהוא 2) כגון: בתפילתו, ונמהר נחפז להיות אתו המביאים
י). (הלכה בסמוך כמבואר לנקביו, צריך

.·˜¯t‰ „Ú ÌÈÓa ÂÈ„È ıÁB¯ ,„ˆÈk ÌÈ„È ˙¯‰Ë3 »√«»«ƒ≈«≈»»¿«ƒ««∆∆
Ïlt˙È Ck ¯Á‡Â4ÔÓÊ ÚÈb‰Â C¯ca Cl‰Ó ‰È‰ . ¿««»ƒ¿«≈»»¿«≈«∆∆¿ƒƒ«¿«

ÌÈn‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰ Ì‡ - ÌÈÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰lÙz¿ƒ»¿…»»«ƒƒ»»≈≈««ƒ
„Ú CÏB‰ ,‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙BÓL Ì‰L ,ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ∆≈¿«¬»ƒ«»≈«

Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,ıÁB¯Â ÌÈn‰ ÌB˜Ó5BÈa ‰È‰ . ¿««ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈»»≈
¯ÙÚ· B‡ ¯B¯ˆa ÂÈ„È Áp˜Ó - Ôk ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈn‰ ÔÈ·e≈««ƒ≈«≈¿«≈«»»ƒ¿∆»»

‰¯B˜· B‡6.Ïlt˙Óe ¿»ƒ¿«≈

מ"ג;3) פ"ב, ידים מס' (וראה והזרוע, היד כף חיבור מקום
קו:). ו):4)חולין כו, (תהלים שנאמר ע"א. טו, ברכות

רבינו  וכתב ה'. מזבחך את ואסובבה כפי, בנקיון ארחץ
בין  ידיו הנוטל "כל ב): הלכה ו, פרק ברכות (הלכות

ÏÈÙ˙Ï‰לאכילה ÔÈ· במצותיו קדשנו אשר תחילה: מברך -
כשאין  אף - היא חובה זו ונטילה ידים". נטילת על וצונו
- פת לאכילת ידיו ליטול צריך שהוא כשם מלוכלכות, ידיו

(כסףֿמשנה). נקיות שידיו וכן 5)אף שם; ברכות
ע"א. מו, הגירסא:6)בפסחים טו.) (ברכות ובגמרא

ובקסמית". ובצרור "בעפר,

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na7ÂÈÙÏ ?8‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»¬»ƒ»»
¯ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÂÈ¯BÁ‡Ï ÌÈn‰ ÌB˜Ó¿««ƒ«¬»≈¿«¿ƒ«¬…
¯˙BÈ ÌÈn‰ ÔÓ ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ .ÏÈÓ „Ú ‡l‡ ,ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»∆»«ƒ¬»ƒ»«ƒ««ƒ≈

¯ÊÁÏ ·iÁ BÈ‡ -9‰na .Ïlt˙Óe ÂÈ„È Áp˜Ó ‡l‡ , ≈«»«¬…∆»¿«≈«»»ƒ¿«≈«∆
ÂÈ„È ‡l‡ ‰lÙ˙Ï ¯‰ËÓ BÈ‡L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆»»»
Ï·‡ ;˙È¯ÁL ˙lÙzÓ ıeÁ ˙BlÙz ¯‡La ?„·Ïaƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ««¬ƒ¬»

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB¯ ,˙È¯ÁL10.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â «¬ƒ≈»»»»¿«¿»¿««»ƒ¿«≈
„·Ïa ÂÈ„È Áp˜Ó - ÌÈn‰ ÔÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ««ƒ¿«≈«»»ƒ¿»

.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«≈

ãycew zegiyn zecewpã

."eilbxe eici eipt ugex zixgy la`"

כתב  עז' וב'מגדל למה", רגליו ידעתי "לא השיג ובראב"ד
שנוי  אותו מצאתי תלמידו "ואני הראב"ד השגת על

ר  טומנין... במה דפרק ורגליו בברייתא ידיו פניו אדם וחץ
וב'כסף  למענהו". ה' פעל כל שנאמר משום קונהו, בשביל
מכיון  אבל זו, ברייתא הראב"ד ראה שבוודאי כתב משנה'
מותר  האם בעניין אלא התפילה בעניין מדברת שאינה
הביאה. לא לכן עצמו, לייפות כדי ורגליו ידיו פניו לרחוץ
תלויה  והראב"ד הרמב"ם שמחלוקת ביארו, ובאחרונים
בברייתא  הגירסא הרמב"ם, לדעת שבברייתא. בגירסא
ישראל", אלקיך לקראת "הכון הפסוק את גם כוללת הנ"ל
הגירסא  הראב"ד לשיטת אבל בתפילה. מדברת וממילא

עוסקת  אינה ולכן למענהו", ה' פעל "כל רק היתה
בתפילה.

(184 cenr `"l wlg y"ewl itÎlr)

המים.7) מקום עד מילין ד' ללכת שהמים 8)שמחוייב
שלפניו. בדרך הגמרא 9)נמצאים וגירסת ע"א. טו, ברכות

חוזר"; - ממיל פחות חוזר, אינו - "מיל היא: שלפנינו
אבל  חוזר, אינו ממיל "יותר לו: היתה אחרת גירסא ורבינו
מדת  רומית: בלשון - מיל צ"ב). סי' או"ח, (ב"י חוזר" מיל
אמה  ואלפים אמות, שתי - והפסיעה פסיעות. אלף של ארץ
ה'ערוך'. עלֿפי מ"ח), פ"ו, (יומא במשנה ונזכר המיל, -

יום 10) בכל ורגליו ידיו פניו אדם "רוחץ ע"ב: נ, שבת
(כלומר, למענהו" ה' פעל כל שנאמר: משום קונו, בשביל
יותר  קונו" "כבוד לך שאין רבינו: וסובר לכבודו), ברא הכל
בתפילת  זו רחיצה ותיקנו רוקח). (מעשה התפילה מבשעת
חדשה, כבריה נעשים אנו שבשחר לפי - בלבד שחרית
אמונתך, רבה לבקרים חדשים כח): ג, (איכה ככתוב
לשרתו  לכבודו, מחדש שבראנו לה' להודות אנו וצריכים
קצ"א). סימן תשובה הרשב"א (מלשון בשמו ולברך
לרחוץ  לו למה כלומר: למה? רגליו ושואל: משיג והראב"ד
יחפים, בו שהולכים במקום מדבר רבינו אולם רגליו? את
רגליו  שאין במקום אבל ה), הלכה (פ"ה, לקמן וכמבואר

אבן'). ('טורי ברחיצתן צורך אין - מגולות

.„ÔÈ¯B‰hk „·Ïa Ô‰È„È ÔÈˆÁB¯ ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ¬ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿ƒ
ÌÈÏÏt˙Óe11ÏaËÏ Ì‰Ï ¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆∆¿»»∆ƒ¿…

¯·Îe .˙·kÚÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡ ,Ô˙‡ÓhÓ ˙BÏÚÏÂ¿«¬ƒÀ¿»»≈«¿ƒ»¿«»∆¿»
e¯‡a12„·Ïa È¯˜ŒÏÚa ‡¯˜È ‡lL Ôw˙ ‡¯ÊÚL , ≈«¿∆∆¿»ƒ≈∆…ƒ¿»««∆ƒƒ¿»

ÏaËiL „Ú ‰¯B˙ŒÈ¯·„a13Œ¯Á‡ e„ÓÚL ÔÈcŒ˙È·e ; ¿ƒ¿≈»«∆ƒ¿…≈ƒ∆»¿««
‰lÙ˙Ï Û‡ eÈ˜˙‰ Ôk14È¯˜ŒÏÚa Ïlt˙È ‡lL , ≈ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆…ƒ¿«≈««∆ƒ

eÚ‚ ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÈtÓ ‡ÏÂ .ÏaËiL „Ú „·Ïaƒ¿»«∆ƒ¿…¿…ƒ¿≈À¿»¿»√»»¿
d·15ÌÈÈeˆÓ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ eÈ‰È ‡lL È„k ‡l‡ , »∆»¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ

Ì‰È˙BL Ïˆ‡16ÌÈÏB‚¯˙k17ewz ‰Ê ÈtÓe , ≈∆¿≈∆¿«¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿
.ÔÈ‡Óh‰ ÏÏkÓ e‰e‡ÈˆB‰Â ,Bc·Ï È¯˜ŒÏÚ·Ï ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿««∆ƒ¿«¿ƒƒ¿««¿≈ƒ

טבילה,11) צריכים וכו' קרי שראה "זב מ"ו: פ"ג, ברכות
הכל  - קרי ראה לא שאילו משם, משמע פוטר", יהודה ורבי
זובו  מחמת טומאתו למרות טבילה, צריך שאינו מודים

שם). ה"ח.12)(הרי"ף, פ"ד, שמע קריאת הלכות
בה 13) החמיר ראש, קלות מחמת לו באה זו שטומאה מפני

שם). וברש"י כב. לתפילה,14)(ברכות גזר לא עזרא כי
לטבילה  מים ימצא לא ושמא ותחנונים, רחמים שהיא משום
פ"ג, (ברכות בירושלמי אמרו וכן מלהתפלל. נמנע ונמצא
הטבילה  את התקינו לא עצמן כל חייא, רבי "אמר ה"ד):
שהוא  לו אומר אתה שאם תורה. תלמוד מפני אלא הזאת
ואעשה  אלך אומר: הוא אף טבילה) בלא (ללמוד מותר
אבן' 'טורי ובעל שם). פנים' (ב'מראה וראה וכו'. צרכי
עזרא  כלומר: לתפילה", "אך וגורס "אף", תיבת כאן מגיה
- לתורה בטלוה שאחריו וביתֿדין ולתפילה, לתורה תיקן
לתפילה. אך והעמידוה - טומאה מקבלים תורה דברי שאין
הכסףֿמשנה  דעת גם והיא (פ"ג). לברכות הרי"ף סובר וכן
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(ה"ה), בסמוך עצמו רבינו מדברי לדבריו סמוכין ויש כאן.
שנבאר. טומאה,15)כמו מקבלים תורה דברי אין שהרי

ה"ח). פ"ד, ק"ש (הלכות לעיל טורח 16)כמבואר ומשום
ימנעו. לא 17)טבילה, שהתרנגול אריסטו, בספרי וכתוב

לעולם. תאוותו ישביע

.‰·Ê elÙ‡L ,BÊ ‰wz ÔÓÊa ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒƒ¿««»»∆¬ƒ»
È¯˜ ‰‡¯L18˙·ÎL ‰ËÏtL ‰cÂ ,19˙LnLÓe ,Ú¯Ê ∆»»∆ƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«¿«∆∆

‰cŒÌc ‰˙‡¯L20ÔÎÂ ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ , ∆»¬»«ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿≈
ÔÈ‡ÓË Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,È¯w‰ ÈtÓ ‰lÙ˙Ï21ÔÎÂ ; ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«∆ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ¿≈

Ô˙B ÔÈc‰22ÈtÓ ‡l‡ ,‰¯‰Ë ÈtÓ BÊ ‰ÏÈ·Ë ÔÈ‡L , «ƒ≈∆≈¿ƒ»ƒ¿≈»√»∆»ƒ¿≈
„ÈÓz Ô‰È˙BL Ïˆ‡ ÔÈÈeˆÓ eÈ‰È ‡lL ,‰¯Êb‰23. «¿≈»∆…ƒ¿¿ƒ≈∆¿≈∆»ƒ

‡lL ÈÙÏ ,‰lÙz ÏL BÊ ‰wz Ìb ‰ÏËa ¯·Îe¿»»¿»««»»∆¿ƒ»¿ƒ∆…
„ÓÚÏ ¯eava ÁÎ ‰È‰ ‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÎ· ‰ËLÙ»¿»¿»ƒ¿»≈¿…»»…««ƒ«¬…

da24. »

ãycew zegiyn zecewpã

."...dlitz ly ef dpwz mb dlha xake"

הכנה  שהיא עזרא טבילת הרמב"ם ביטל לא ואף־על־פי־כן
משולם  ב"ר פנחס (לר' הרמב"ם וכתשובת כדבעי, לתפילה
טבילת  מעלת בדבר ואילך) 871 עמוד הרמב"ם אגרות -
טבילה  ביטל לא אופן שבשום שם שכתב ומה האנשים,

זו.
(345 cenr 'k wlg y"ewl itÎlr)

הוא 18) טמא שהרי מזובו, מטהרתו לקריו טבילתו שאין
זובו. מחמת ימים ימים 19)שבעת שלשה בתוך

קרי. כטומאת מטמאתה שפליטתה אחרי 20)לתשמישה,
טמאים 21)התשמיש. עדיין - לקרים טבילתם אחרי ְְִָשגם

האחרת. טומאתם מחמת ימים שבעת שלמרות 22)הם
לקרים. יטבלו הנשארת, חכמים 23)טומאתם חילקו ולא ְְִָ

לקרי. קרי לעיל 24)בין בביאורנו וראה ע"א. כב, ברכות
"וכבר  כאן: רבינו מלשון ה"ח). (פ"ד, שמע קריאת הלכות

ÂÊ ‰˜˙ Ì‚ ‰ÏË· שבהלכה אבן' ה'טורי כדברי משמע "
ואחרֿכך  לתורה, עזרא תקנת ביטלו שמקודם הקודמת,

לתפילה. הטבילה גם ביטלו

.ÂÈ¯˜ŒÏÚa ÔÈ‡L ,„¯ÙÒ·e ¯ÚLa ËeLt ‚‰Óƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»«∆≈««∆ƒ
ÌÈna B¯Na Ïk ıÁB¯L „Ú Ïlt˙Ó25ÔBk‰' ÌeMÓ , ƒ¿«≈«∆≈»¿»««ƒƒƒ

'Ï‡¯NÈ EÈ‰Ï‡ ˙‡¯˜Ï26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿«¡…∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ
È¯˜ ‰‡¯L ‰ÏBÁ Ï·‡ ;ÏÚaL ‰ÏBÁ· B‡ ‡È¯·a¿»ƒ¿∆∆»«¬»∆∆»»∆ƒ

BÒ‡Ï27‰ˆÈÁ¯‰ ÔÓ ¯eËt ,28‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,29Â .ÔÎ ¿»¿»ƒ»¿ƒ»¿≈»∆ƒ¿»¿≈
Ô‰a ÔÈ‡ - Ú¯ÊŒ˙·ÎL ‰ËÏtL ‰cÂ È¯˜ ‰‡¯L ·Ê»∆»»∆ƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«≈»∆

‚‰Ó30Ô‰È„È ÔÈˆÁB¯Â ÔÓˆÚ ÔÈÁp˜Ó ‡l‡ , ƒ¿»∆»¿«¿ƒ«¿»¿¬ƒ¿≈∆
.ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ

(כב.).25) בברכות כמבואר קבים, כלומר:26)בתשעה
זאת  בכל לתפילה. טבילה של תקנה בטלה שכבר אףֿעלֿפי
כבוד  משום גופם כל את לרחוץ עצמם על הם מחמירים
ה'. לפני בעמדנו וטהרתו הגוף הכנת הדורשת התפילה,

כג.). ברכות לילה.27)(וראה מקרה כגון רצונו, נגד

גם 28) לפיכך מכלום, פטור היה התקנה ביטול לפני גם כי
(כסףֿמשנה). בו החמירו לא התקנה ביטול אחרי

שהחולה 29) שהוא, מקום באיזה כשנהגו אפילו כלומר:
כי  בטל, והוא זו למנהג תוקף אין - ירחץ לאנסו קרי שראה
פטור  היה התקנה בזמן וגם הואיל הוא, שטות מנהג
שרוחץ  ודאי - לאנסו שראה הבריא אבל ומרחיצה. מטבילה
בריא  בין לחלק שיש והמקור וספרד. שנער מנהג לפי הוא,

ע"ב. כב, ברכות במס' הוא וכו', אינם 30)לחולה כלומר:
בטומאתם, ישארו הרחיצה אחרי וגם הואיל לרחוץ. נוהגים
באיזה  נהגו אם אבל וכו'. מקנחין אלא לרחוץ נהגו לא
בזמן  שהרי תוקף, לו ויש בטל מנהג זה אין - לרחוץ מקום

(לחםֿמשנה). בטבילה. מחוייבים היו התקנה

.ÊB˙Â¯Ú ‰qkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ?„ˆÈk ‰Â¯Ú‰ Èeqkƒ»∆¿»≈«««ƒ∆ƒ»∆¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ÔÈqÎnL C¯„k31„Ú Ïlt˙È ‡Ï - ¿∆∆∆¿«ƒƒ¿ƒ«¿«…ƒ¿«≈«

BaÏ ˙‡ ‰qÎiL32ÔÈ‡Â Ò‡pL B‡ ,BaÏ ‰qÎ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«∆∆ƒ¿ƒ…ƒ»ƒ∆∆¡«¿≈
.‡ˆÈ ,Ïlt˙‰Â B˙Â¯Ú ‰qÎÂ ÏÈ‡B‰ - ‰qÎÈ ‰na BÏ«∆¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ¿«≈»»

.‰NÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏe¿«¿ƒ»…«¬∆

כמבואר 31) מתניו, על חגורה עור של או בגד של שטלית
י"ז). הלכה פ"ג, שמע קריאת (הלכות ברכות 32)לעיל

לפני  כעומד עצמו להראות הוא "צריך בתפילה כי ע"א. כה,
לפני  מדבר אינו בקריאתֿשמע אבל באימה, ולעמוד המלך

שם). רש"י, (לשון המלך"

.ÁÌB˜Óa Ïlt˙È ‡Ï ?„ˆÈk ‰lÙz‰ ÌB˜Ó ˙¯‰Ë»√«¿«¿ƒ»≈«…ƒ¿«≈ƒ¿
˙Ùph‰33‡ÏÂ ,‡qk‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ,ıÁ¯n· ‡ÏÂ , «ƒ…∆¿…«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÈ‡L ÌB˜Óa ‡ÏÂ ,‰tL‡·34„Ú , »«¿»¿…¿»∆≈¿∆¿«»√»«
Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .ep˜c·iL∆ƒ¿¿∆¿»∆»»»»∆≈ƒ
ÔÈ˜ÈÁ¯nL ÌLÎe .Ba ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«≈ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ

ÌÈÏ‚¯ŒÈnÓe ‰‡BvÓ35˙i‡¯Óe ˙n‰ ÔÓe Ú¯ ÁÈ¯Â ƒ»ƒ≈«¿«ƒ¿≈««ƒ«≈≈¿ƒ«
‰Â¯Ú‰36‰lÙ˙Ï ÔÈ˜ÈÁ¯Ó Ck ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï37. »∆¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿ƒƒƒ¿ƒ»

קריאת 33) הלכות רבינו כלשון צואה, בו שיש המקום הוא
ה"ד). (פ"ג, שם 34)שמע שיש ולתלות להסתפק שיש

-35)צואה. ומלפניו מלאחריו, שהם בזמן אמות ד'
עיניו. כנגד 36)כמלוא לקרות ולא פניו להחזיר שצריך

הט"ז). (פ"ג, ק"ש הלכות לעיל הכל כמבואר הערוה,
לתפילה".37) "וכן - שם אמרו ע"א. כו, ברכות

.Ë,‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰ - BÓB˜Óa ‰‡Bˆ ‡ˆÓe Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈»»»ƒ¿ƒ¿»»
˜„· ‡lL ÈtÓ38Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ ,Ïlt˙‰ ‡lL „Ú ƒ¿≈∆…»««∆…ƒ¿«≈≈ƒ¿«≈

ÌB˜Óa39‰‡Bˆ ‡ˆÓe ‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰ .¯B‰Ë ¿»»»»≈ƒ¿ƒ»»»»
‰p˜¯ÊiL È„k ÂÈÙÏ Cl‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :Bc‚k40ÂÈ¯Á‡Ï ¿∆¿ƒ»¿«≈¿»»¿≈∆ƒ¿¿∆»¿«¬»

Â‡Ï Ì‡Â ;Cl‰È - ˙Bn‡ Úa¯‡41‰p˜lÒÈ - «¿««¿«≈¿ƒ»¿«¿∆»
ÔÈ„„ˆÏ42ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .˜ÈÒÙÈ - ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»«¿ƒ¿≈«¬»ƒ

¯ÎL Ba LiL ˙È·a ÌÈÏÏt˙Ó eÈ‰ ‡Ï43˙È·· ‡ÏÂ …»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆≈≈»¿…¿«ƒ
ÒÈ¯eÓ Ba LiL44eLetÚ ˙Úa45,Ú¯ BÁÈ¯L ÈtÓ , ∆≈¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈«

.¯B‰Ë ÌB˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«»»

(כסףֿמשנה).38) כאן ידובר טהרה" בחזקת "שאינו במקום
(39- שהתפלל "אע"פ שם: אמרו שכן ע"ב. כב, ברכות

תועבה" רשעים "זבח כזו: לתפילה וקראו תועבה". תפילתו
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נז). כא, שישאירנה.40)(משלי שנהר 41)כלומר, כגון
שלפניו. הכיוון בכל צואה שיש או לפניו, מושך

ד'42) ממנה שיתרחק עד לצדדים ילך כלומר: שם. ברכות,
כנגד  ומתפלל הואיל פניו, יחזיר אל לאחריו אבל אמות;
רבינו  בשם ('פרישה', מערב נגד פניו להפוך לו אסור מזרח,

שם). לברכות, השכר 43)יונה ריח כי ע"א. סה, עירובין
וטורדו. ופירושה:44)משכרו רומית. מלה - מורייס שם.

כן  נקרא וביחוד מאכל; דבר בהם לכבוש במים ניתך מלח
('הערוך'). כבוש מדג היוצא מעלה 45)הציר כשהוא

רע. וריחו גבו על לבנוני עיפוש

.ÈCÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk B˙B‡ ÌÈÊÙBÁ‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«¿ƒ≈«ƒ»»»ƒ
- Ïlt˙‰Â ÂÈ·˜Ï CÈ¯v‰ ÏÎÂ ;Ïlt˙È ‡Ï - ÂÈ·˜Ïƒ¿»»…ƒ¿«≈¿»«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«≈

‰·ÚBz B˙lÙz46‰NÚiL ¯Á‡ Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ , ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿«≈««∆«¬∆
‰Ò¯Ù È„k BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡Â .ÂÈÎ¯ˆ47- ¿»»¿ƒ»¿«¬ƒ«¿¿≈«¿»

Ïlt˙È ‡Ï ‰lÁzÎÏ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰lÙz B˙lÙz¿ƒ»¿ƒ»¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…ƒ¿«≈
ÂÈ·˜ ˜c·ÈÂ .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜c·iL „Ú48¯ÈÒÈÂ , «∆ƒ¿…«¿»∆»∆¿ƒ¿…¿»»¿»ƒ

BÁÈk49B„¯Bh‰ ¯·c ÏÎÂ BÚÈÂ50.Ïlt˙È CÎŒ¯Á‡Â , ƒ¿ƒ¿»»»«¿»««»ƒ¿«≈

שאר 46) גם להוציא שאסור והואֿהדין ע"א. כג, ברכות
נקביו  שיהוי מחמת משוקץ שגופו זמן כל מפיו, תורה דברי

מיימוניות). ארבעה 47)(הגהות של מרחק - פרסה שם.
(צד.). בפסחים כמבואר בברכות 48)מילין, ורבותינו

תלך  כאשר רגלך שמר יז): ד, (קהלת הפסוק את דרשו (שם)
עומד  שאתה בשעה נקביך "שמור לומר: האלהים, בית אל

לפני". הגרון 49)בתפילה מן היוצא העבה הרוק הוא
שהוא  כל נענוע עלֿידי הפה מן היוצא הוא - ניעו בכח.
ונזכרים  וניעו") "כיחו ד"ה ג: בבאֿקמא ('תוספות'

נה:). (נדה בתפילתו.50)בברייתא אותו ומפריע

.‡È˜‰bL ÈÓ51˜‰Ùe52LhÚ˙Â53Ì‡ - B˙lÙ˙a ƒ∆ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ
Ïlt˙iL Ì„˜ BÙeb ˜„a Ì‡Â ;‰‚Ó ‰Ê È¯‰ ,BBˆ¯Ïƒ¿¬≈∆¿À∆¿ƒ»«…∆∆ƒ¿«≈

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - BÒ‡Ï ‡·e54B˙lÙ˙a ˜¯ BÏ ÔncÊ . »¿»¿≈¿»¿ƒ¿«≈…ƒ¿ƒ»
¯ÚËˆÓ ‰È‰ Ì‡Â .B„‚·a B‡ B˙ÈlËa BÚÈÏ·Ó -«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿«≈

CÎa55B„È· B˜¯BÊ -56¯ÚËˆÈ ‡lL È„k ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ¿»¿¿»«¬»¿≈∆…ƒ¿«≈
„e¯Ë ‡ˆÓÂ ‰lÙza57,‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‡ˆÈ . «¿ƒ»¿ƒ¿»»»»ƒ∆«ƒ¿«»

„Ú ‰‰BL - BzÚ„Ï ‡lL ,‰lÙza „ÓBÚ ‡e‰Lk¿∆≈«¿ƒ»∆…¿«¿∆«
B˙lÙ˙Ï ¯ÊBÁÂ ,Áe¯‰ ‰ÏÎzL58. ∆ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿ƒ»

בקול.51) הפה דרך מהקיבה רוח פיו 52)שהוציא שפתח
שעמד  אחרי או לישון, שרוצה כאדם גדולה בהרחבה
כלומר: הקים, גו - גיהוק נוטריקון: דורשין ויש משנתו.

- פיהוק למעלה. גופו ופושט פיו מקים שפותח הקים, פה
כד.). ברכות (רש"י, התפרצות 53)הרבה הזרירה: הוא

תהל  עטישותיו י) מא, (איוב במקרא ונזכר מהנחירים, הרוח
לחולה". יפה "עיטוש : ע"ב נז, (ברכות אמרו וכן אור.

תראה 54) שלא פיו על ידו שישים אלא ע"ב. כד, ברכות
צ"ז). סימן או"ח ('טור' המלאה אנין 55)פתיחתו שהוא

בטליתו. רוקו להבליע לו וקשה בפיו,56)הדעת, לא אבל
ראש. קלות בתפילתו.57)משום לכוין יכול שאינו

ע"א.58) כד, דף ברכות, במסכת הכל

.·ÈBÈ‡Â ‰a¯‰ ¯ÚËˆÂ ,‰hÓlÓ Áe¯ ‡ÈˆB‰Ï Lwaƒ≈¿ƒ«ƒ¿«»¿ƒ¿«≈«¿≈¿≈

BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ59ÂÈ¯Á‡Ï Cl‰Ó -60Úa¯‡ »¿«¬ƒ«¿¿«≈¿«¬»«¿«
Ïk ÔBa¯" :¯ÓB‡Â ,Áe¯‰ ‰ÏÎzL „Ú ÔÈzÓÓe ˙Bn‡««¿ƒ«∆ƒ¿∆»«¿≈ƒ»

ÌÈ·˜ ez¯ˆÈ ,ÌÈÓÏBÚ‰61,ÌÈÏeÏÁ ÌÈÏeÏÁ ÌÈ·˜ »»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ¬ƒ
nÏÎe ‰t¯Á ;e˙nÏÎe e˙t¯Á EÈÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb‰ »¿»«¿»∆∆¿»≈¿ƒ»≈∆¿»¿ƒ»

BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁÂ ."e˙˙ÈÓa ‰n¯Â ‰ÚÏBz ,eÈiÁa¿«≈≈»¿ƒ»¿ƒ»≈¿≈ƒ¿
.Ïlt˙Óeƒ¿«≈

שצריך 60)להתאפק.59) מפני לפניו, מהלך אינו אבל
מהלך  היה ואם להתפלל. שהתחיל המקום כנגד פניו שיהיו
שאין  לגמרי, שפוסק כמי ודומה לאחריו מניח היה לפניו,

יונה). (רבינו לתפילתו לחזור ע"ב.61)כוונתו כד, ברכות
הלב, כגון: - חלולים והאזנים. החוטם הפה, כגון: - נקבים

שם). וברש"י ס: ברכות (ראה והמעים הכרס

.‚È- ÂÈk¯a ÏÚ ÂÈÏ‚¯ŒÈÓ eÙËÂ ‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰»»≈ƒ¿ƒ»¿»¿≈«¿»«ƒ¿»
ÌÈn‰ eÏÎiL „Ú ÔÈzÓÓ62Ì‡Â .˜ÒtL ÌB˜nÏ ¯ÊBÁÂ «¿ƒ«∆ƒ¿««ƒ¿≈«»∆»«¿ƒ

.L‡¯Ï ¯ÊBÁ - ‰lÙz‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰L»»¿≈ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿…

הובאה 62) צ"ח (סימן הרמ"א וכתשובות ע"א. כג, ברכות
חולי  לו שיש "מי כתב: ע"ח) סימן או"ח במגןֿאברהם
כדי  יעשה מה לאנסו, תמיד מטפטפים רגליו שמי האבן,
אברו, סביב בגד לו לעשות להתיר יש להתפלל? שיוכל
ויתפלל; הכנסת לבית ויכנס נקיים, יהיו העליונים והבגדים

יפסיק". - רגלים מי הטפת ובשעת

.„ÈÚa¯‡ Cel‰ È„k ‰‰BL ,ÌÈÓ ÔÈzLn‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«ƒ∆¿≈ƒ«¿«
˙Bn‡63¯Á‡ ‰‰BL - Ïlt˙‰MÓe .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â , «¿««»ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈∆««

,ÔÈzLÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ Cel‰ È„k B˙lÙz¿ƒ»¿≈ƒ«¿««¿««»«¿ƒ
ÂÈtÓ ‰lÙz‰ È¯·c ˜ÒÙiL È„k64. ¿≈∆ƒ¿…ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ

יטנפו 63) שלא רגליו מי ניצוצות משום ע"ב. כז, מגילה
ארבע 64)בגדיו. הילוך (כדי אמות, ארבע "שכל שם:

ועדיין  בפיו, (שגורה) סדורה תפילתו התפילה). אחר אמות
מרחשות.שפתי  ו

.ÂË,‰eÎa dÈ‡L ‰lÙz Ïk ?„ˆÈk ·l‰ ˙ek«»««≈≈«»¿ƒ»∆≈»¿«»»
‰lÙz dÈ‡65¯ÊBÁ - ‰eÎ ‡Ïa Ïlt˙‰ Ì‡Â ; ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«≈¿…«»»≈

Ïlt˙Óe66˙LaLÓ BzÚ„ ‡ˆÓ .‰eÎa67„e¯Ë BaÏÂ ƒ¿«≈¿«»»»»«¿¿À∆∆¿ƒ»
‡a‰ CÎÈÙÏ .BzÚc ·MÈ˙zL „Ú Ïlt˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡ -»¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ»«»

¯ˆÓ B‡ ÛÈÚ ‡e‰Â C¯c‰ ÔÓ68„Ú Ïlt˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡ , ƒ«∆∆¿»≈≈≈»¿ƒ¿«≈«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BzÚc ·MÈ˙zL69ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‰LÈ : ∆ƒ¿«≈«¿»¿¬»ƒƒ¿∆¿»»ƒ

.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,BzÚc ¯¯˜˙˙Â ÁeiL „Ú«∆»«¿ƒ¿»≈«¿¿««»ƒ¿«≈

שער 65) הלבבות" "חובת בספרו בחיי רבינו לשון וזה
המילות  כי "ודע תשיעי) חשבון ג, (פרק הנפש חשבון
- ותפילה כלב. - במילות והעיון כקליפה, - בלשון תהיינה
בלשונו  המתפלל וכשיתפלל כרוח. - (הכוונה) והעיון כגוף;
בלא  גוף תפילתו תהיה התפילה, עיון בזולת טרוד ולבו
יען  יג): כט, (ישעיה הכתוב אמר וכן לב. בלא וקליפה רוח,
ממני  רחק ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו הזה, העם נגש כי
יאמר: נא) פרק ג, (חלק ה"מורה" בספר ורבינו וכו'. וכו'
ואתה  הכותל, אל ופניך שפתיך בהנעת תתפלל אם "אבל
אבל  לתכלית, שהגעת תחשוב לא וממכרך... במקחך חושב
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אתה  קרוב ב) יב, (ירמיה בהם שנאמר למי קרוב אז תהיה
וכו'. מכליותיהם ורחוק וראה 66)בפיהם ע"ב. ל, ברכות

א). הלכה י, (פרק לקמן רבינו מיושבת.67)דברי בלתי
טו):69)מצטער.68) ח, (עזרא שנאמר ע"א. סה, עירובין

שם ונחנה אהוה אל הבא הנהר אל ÌÈÓÈואקבצם ‰˘Ï˘,
להתבונן  התחיל לא עזרא שגם הרי - וגו' בעם ואבינה
דעתו. נתישבה שאז ימים, שלשה אחרי רק הדרך מן כשבא
אנו  אין כך בין כי הזה, בזמן אלה  בכל נזהרים אנו ואין

מיימוניות). (הגהות בתפילה כ"כ מכוונים

.ÊËÏkÓ BaÏ ˙‡ ‰pÙiL ?‰ek‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ««»»∆¿«∆∆ƒƒ»
ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰ el‡k BÓˆÚ ‰‡¯ÈÂ ,˙B·LÁn‰««¬»¿ƒ¿∆«¿¿ƒ≈ƒ¿≈

‰ÈÎM‰70‰lÙz‰ Ì„˜ ËÚÓ ·LÈÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . «¿ƒ»¿ƒ»»ƒ≈≈¿«…∆«¿ƒ»
˙Áa Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,BaÏ ˙‡ ÔeÎÏ È„k¿≈¿«≈∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿««
‡NB ‰È‰L ÈÓk B˙lÙ˙ ‰NÚÈ ‡ÏÂ .ÌÈeÁ˙·e¿«¬ƒ¿…«¬∆¿ƒ»¿ƒ∆»»≈

ÈB‡NÓ71CÎÈÙÏ .BÏ CÏB‰Â BÎÈÏLÓe72·LÈÏ CÈ¯ˆ ««¿ƒ¿≈¿ƒ»»ƒ≈≈
ÌÈ„ÈÒÁ .¯ËtÈ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÙz‰ ¯Á‡ ËÚÓ¿««««¿ƒ»¿««»ƒ»≈¬ƒƒ
‰ÚLÂ ‰lÙz Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL ÔÈ‰BL eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»ƒ»»««…∆¿ƒ»¿»»

‰ÚL ‰lÙza ÔÈÎÈ¯‡Óe ,‰lÙz ¯Á‡Ï ˙Á‡73. ««¿««¿ƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»»»

תמיד 70) לנגדי ה' שויתי שנאמר: ע"א, כב, סנהדרין
ח). טז, ע"ב.71)(תהלים כט, יהא 72)ברכות שלא כדי

למשוי. עליו דומה תפילתו כאילו ע"ב.73)נראה לב, שם

.ÊÈBÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ïlt˙È Ï‡ - ¯BkL74Ì‡Â .‰ek ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿≈∆≈«»»¿ƒ
‰·ÚBz B˙lÙz ,Ïlt˙‰75Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ CÎÈÙÏ . ƒ¿«≈¿ƒ»≈»¿ƒ»≈ƒ¿«≈

kÔ˜B¯˙iL76Èe˙L .B˙e¯ÎMÓ77Ì‡Â .Ïlt˙È Ï‡ - ¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿»«ƒ¿«≈¿ƒ
‰lÙz B˙lÙz - Ïlt˙‰78BÈ‡L ‰Ê ?¯BkL ‰ÊŒÈ‡ . ƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒ»≈∆ƒ∆∆≈

ÈÙa ¯a„Ï ÏBÎÈ - ?Èe˙L .CÏn‰ ÈÙÏ ¯a„Ï ÏBÎÈ»¿«≈ƒ¿≈«∆∆»»¿«≈ƒ¿≈
LazLÓ BÈ‡Â CÏn‰79ÏÈ‡B‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ; «∆∆¿≈ƒ¿«≈««ƒ≈ƒ

BÈÈ ¯ÈÒiL „Ú Ïlt˙È ‡Ï ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙LÂ¿»»¿ƒƒ«ƒ…ƒ¿«≈«∆»ƒ≈
ÂÈÏÚÓ80. ≈»»

עליו.74) מיושבת דעתו ע"א.75)שאין סד, עירובין
רוקח")76) "מעשה קושטא, (שונצינו, ראשונים ובדפוסים

מתרונן  כגבור הכתוב: כלשון מיינו", "כשיתרונן הנוסח:
יינו  שכרון מסיר שהוא ופירושו: סה), עח, (תהלים מיינו
יונתן: וכתרגום ששתה, בטרם שהיה כמו פקח ונעשה
שהוא  שם: פירש ורש"י חמרא. מן דמתפקח כגבור

מיינו". להקיץ בדיבור ומתגבר יין 77)"מתעורר ששתה
לשכרה. לא אבל שם.78)ושכר, מתבלבל 79)עירובין,

ושינה 80)וטועה. מיל, "דרך שם: ואמרו ע"ב. סד, שם,
כששתה  אמורים? דברים במה היין. את מפיגים - שהיא כל
טורדתו  שדרך כלֿשכן מרביעית, יותר שתה אבל רביעית;
'ו'ש'כ'ר  צ"ט): סימן (או"ח ה'טור' וכתב משכרתו". ושינה

" תיבות: ראשי ט), י, (ויקרא 'ת'ש'ת È„Î'א'ל ‰˙˘ Ì‡Â
‰·ÚÂ˙ ¯ÂÎÈ˘ ˙ÏÈÙ˙ :ÏÏÙ˙‰Ï ¯ÂÒ‡ - ˙ÈÚÈ·¯."

.ÁÈ‡ÏÂ ˜BÁN CBzÓ ‡Ï ,Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿«≈…ƒ¿¿…
‰ÁÈN CBzÓ ‡ÏÂ ,L‡¯Œ˙el˜ CBzÓ81CBzÓ ‡ÏÂ , ƒ«…¿…ƒƒ»¿…ƒ

‰¯B˙ŒÈ¯·c CBzÓ ‡l‡ ,ÒÚk CBzÓ ‡ÏÂ ,‰·È¯Ó82. ¿ƒ»¿…ƒ««∆»ƒƒ¿≈»
ÔÈc CBzÓ ‡ÏÂ83‰ÎÏ‰Â84ŒÈ¯·c Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿…ƒƒ«¬»»««ƒ∆≈ƒ¿≈

CBzÓ ‡l‡ ;‰ÎÏ‰a „e¯Ë BaÏ ‡‰È ‡lL È„k ,‰¯B˙»¿≈∆…¿≈ƒ»«¬»»∆»ƒ
˙B˜eÒt ˙BÎÏ‰ ÔB‚k ,ÔeiÚ da ÔÈ‡L ‰¯B˙ŒÈ¯·c85. ƒ¿≈»∆≈»ƒ¿¬»¿

ע"א.82)ליצנות.81) לא, בדין,83)ברכות ישיבה
בדין. שיושבים הדיינים הלכתי,84)כגון: ומתן משא

יוכל  ולא תפילתו בעת בהם להרהר ויבוא עיון, הדורש
הלכה. דין אחר: ונוסח מחלוקת 85)לכוין. בהן שאין

(שם). והרהור עיון צריכות ואינן

.ËÈÌÈ˜¯t‰ ˙BlÙz86ŒL‡¯ ÛÒeÓ ˙lÙz ÔB‚k , ¿ƒ«¿»ƒ¿¿ƒ««…
L„Á87Œ¯Á‡Â B˙lÙz ¯ÈcÒ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙B„ÚBÓ ˙lÙ˙e …∆¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿««

da ÏLkÈ ‡lL È„k ,Ïlt˙Óe „ÓBÚ Ck88Cl‰Ó ‰È‰ . »≈ƒ¿«≈¿≈∆…ƒ»≈»»»¿«≈
È„e„b ÌB˜Ó ÔB‚k ,‰kÒ ÌB˜Óa89,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ ƒ¿«»»¿¿¿≈«¿ƒ¿ƒ

:‡È‰ BÊÂ ,˙Á‡ ‰Î¯a Ïlt˙Ó - ‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â¿ƒƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿«≈¿»»««¿ƒ
‰¯ˆ˜ ÌzÚ„Â ÌÈa¯Ó Ï‡¯NÈ EnÚ ÈÎ¯ˆ"90ÔBˆ¯ È‰È . »¿≈«¿ƒ¿»≈¿Àƒ¿«¿»¿»»¿ƒ»

È„k „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔzzL ,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓƒ¿»∆¿»¡…≈∆ƒ≈¿»∆»¿∆»¿≈
·Bh‰Â ,d¯BÒÁÓ Èc ‰iÂ‚e ‰iÂb ÏÎÏe B˙Ò¯Ù«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»¿«

EÈÈÚa91"‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰NÚ92. ¿≈∆¬≈»«»¿»≈«¿ƒ»
ÏBÎÈ Ì‡Â ;Cl‰Ó ‡e‰Lk C¯ca d˙B‡ Ïlt˙Óeƒ¿«≈»«∆∆¿∆¿«≈¿ƒ»
BzÚc ¯¯˜˙˙Â ·eMÈÏ ÚÈbÓ ‡e‰LÎe .„ÓBÚ - „ÓÚÏ«¬…≈¿∆«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿
¯NÚŒ‰ÚLz ,d˙w˙k ‰lÙz Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ -≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿«»»»ƒ¿»»»

˙BÎ¯a93. ¿»

תדירות.86) ולא ידועים לזמנים פעם 87)שהן שהיא
יום. לה.).88)לשלשים (ר"ה בהן רגיל שאינו מתוך

צרכיהם.90)קבוצות.89) לפרש יודעים שאינם
התכלית 91) תהיה לא אולי בעינינו. שטוב מה לנו תתן "לא

לנו" עשה הגמור, הטוב שהוא בעיניך, הטוב אלא טובה;
עשה  במקרא: מצינו וכן מנוח), רבינו בשם (כסףֿמשנה

טו). י, (שופטים בעיניך הטוב ככל לנו ברכות 92)אתה
ע"ב. "הביננו"93)כט, תפילת בין וזה ע"א. ל, שם

ברכות  שלוש צריכה "הביננו" תפילת קצרה": ל"תפילה
אותה  ומתפלל האחרונות, ברכות ושלוש הראשונות
ומתפלל. חוזר אינו - עליו מתיישבת וכשדעתו מעומד;
- סכנה במקום אלא אותה מתפללים שאין קצרה ותפילה
ומתפלל  והאחרונות, ראשונות ברכות שלש צריכה אינה
הוא  - לביתו בא וכשהוא מעומד; ובין מהלך בין אותה

ומתפלל. חוזר

ה'תשע"ח  כסלו י"ד ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בהם;1) להיזהר צריך שהמתפלל דברים שמונה

ומנהגיה. אפיים נפילת ודיניהן; וקידה כריעה השתחווייה,

.‡Ô‰a ¯‰f‰Ï Ïlt˙n‰ CÈ¯ˆ ÌÈ¯·„ ‰BÓL¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ»≈»∆
˜eÁ„ ‰È‰ Ì‡Â ,Ô˙BNÚÏÂ2Ò‡ B‡3¯·ÚL B‡ ,4‡ÏÂ ¿«¬»¿ƒ»»»∆¡»∆»«¿…
.ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ,Ô˙B‡ ‰NÚ5ÁÎÂ ,‰„ÈÓÚ :Ô‰ el‡Â »»»≈¿«¿ƒ¿≈≈¬ƒ»¿…«

Ôew˙Â ,ÌÈLeaÏn‰ Ôew˙Â ,Ûeb‰ Ôew˙Â ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ
‰ÈÂÁzL‰Â ,‰ÚÈ¯k‰Â ,ÏBw‰ ˙ÈÂL‰Â ,ÌB˜n‰6. «»¿«¿»««¿«¿ƒ»¿ƒ¿«¬»»

כמבואר 2) בהם, להיזהר לו וקשה דחוק במצב שנמצא
ב). (הלכה בו.3)בסמוך וכיוצא חולי בלי 4)מחמת
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במזיד. סיבה, בפרק 5)שום המנויים הדברים כחמשת לא
לפעמים  לחזור המתפלל ועל התפילה, את המעכבין הקודם

רבינו 6)ולהתפלל. יבארם האלה הדברים שמונת כל
הבאות. בהלכות

.·„ÓÚÓ ‡l‡ Ïlt˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈk ‰„ÈÓÚ7‰È‰ . ¬ƒ»≈«≈ƒ¿«≈∆»≈…∆»»
;„ÓÚÈ ,„ÓÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ - ‰Ï‚Ú· B‡ ‰ÈÙÒa ·LBÈ≈ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ»«¬…«¬…

Â‡Ï Ì‡Â8Ïlt˙Ó ‰ÏBÁ .Ïlt˙ÈÂ BÓB˜Óa ·LÈ , »ƒ»≈≈ƒ¿¿ƒ¿«≈∆ƒ¿«≈
BzÚc ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎiL ‡e‰Â ;Bcˆ ÏÚ ·ÎBL elÙ‡9. ¬ƒ≈«ƒ¿∆»¿«≈∆«¿

Ba LÈ Ì‡ ;ÌÈÏBÁ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,·Ú¯‰Â ‡Óv‰ ÔÎÂ¿≈«»≈¿»»≈¬≈≈ƒ¿«ƒƒ≈
Ï‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ïlt˙È - BzÚc ˙‡ ÔeÎÏ ˙ÏÎÈ¿…∆¿«≈∆«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«

Ïlt˙È10,‰Ó‰a‰ ÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰ .‰zLÈÂ ÏÎ‡iL „Ú ƒ¿«≈«∆…«¿ƒ¿∆»»≈««¿≈»
„¯È ‡Ï - BzÓ‰a ÊÁ‡iL ÈÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡11, ««ƒ∆∆ƒ∆…¬¿∆¿…≈≈
MÈÓ BzÚ„ ‡‰zL È„k ,Ïlt˙ÈÂ BÓB˜Óa ·LÈ ‡l‡˙· ∆»≈≈ƒ¿¿ƒ¿«≈¿≈∆¿≈«¿¿À∆∆

.ÂÈÏÚ»»

שכתוב:7) כמו ה', עבודת היא התפילה כי ל.) (ברכות
בעמידה, להיות צריכה ה' ועבודת - לבבכם" בכל "ולעבדו
אורח  (טור לשרתו ה' לפני לעמוד ח): י, (דברים שנאמר
עשרה" "שמונה תפילת נקראת ולפיכך צ"ח). סימן חיים
טז, פרק סופרים (מסכת "עמידה" בשם: גם החכמים בפי

י"ב). יוסף 8)הלכה (בית הספינה וכן מתנועעת שהעגלה
צד). חיים בשעת 9)אורח להתפלל שלא נוהג היה ורש"י

ואמרו  מיימוניות,). (הגהות שמע קריאת רק וקרא חליו,
בבית  להתפלל אמרתי אני הוא: הקדושֿברוך אמר חז"ל:
על  התפלל - לילך יכול אתה אין ואם שבעירך; הכנסת
שתדום  ובלבד בלבבך, הרהר - יכול אתה אין ואם מיטתך;
על  בלבבכם אימרו ה): ד, (תהילים שנאמר שבך, מעבירה
שמעוני). בילקוט הובאת (פסיקתא, סלה ודומו משכבכם

אסור 10) - "המיצר א) הלכה ה, פרק ברכות (ירושלמי
עליו. מיושבת דעתו שאין מפני אם 11)להתפלל", כי

דעתו. ותיטרד הדרך עיכוב עליו קשה ירד,

.‚- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÓBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk Lc˜n‰ ÁÎ…««ƒ¿»≈«»»≈¿»»»∆
Ïlt˙Óe Ï‡¯NÈŒı¯‡ ÁÎ ÂÈt ¯ÈÊÁÓ12„ÓBÚ ‰È‰ . «¬ƒ»»…«∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈»»≈
ÌÈÏLe¯È „‚k ÂÈt ˙‡ ÔeÎÓ - ı¯‡a13„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆¿«≈∆»»¿∆∆¿»»ƒ»»≈
Lc˜n‰ „‚k ÂÈt ÔeÎÓ - ÌÈÏLe¯Èa14„ÓBÚ ‰È‰ . ƒ»«ƒ¿«≈»»¿∆∆«ƒ¿»»»≈

Lc˜naÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „‚k ÂÈt ÔeÎÓ -15. «ƒ¿»¿«≈»»¿∆∆≈…∆«√»ƒ
˙BÁe¯‰ ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎÈ ‡lL ÈÓe ,‡ÓeÒ16Cl‰Ó‰Â , »ƒ∆…»¿«≈∆»¿«¿«≈

‰ÈÙÒa17BaÏ ˙‡ ÔeÎÈ -18.Ïlt˙ÈÂ ‰ÈÎM‰ „‚k ƒ¿ƒ»¿«≈∆ƒ¿∆∆«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

אליך 12) והתפללו מח): ח, (מלכיםֿא שנאמר ל.), (ברכות
לאבותם. נתת אשר ארצם (שם,13)דרך שנאמר (שם),

בה. בחרת אשר העיר דרך ה' אל והתפלל מד):
הזה.14) הבית אל והתפללו לב): ו, הימיםֿב (דברי שנאמר
בית 15) הוא הזה, המקום אל והתפללו כו): (שם, שנאמר

השכינה. משכן מקום הקדשים הוא 16)קודש שאין
ירושלים. או ישראל ארץ נמצאת צד באיזה מבחין

לירושלים 17) פניו להחזיר לו אפשר שאי כאן ידובר בסירה
אחר. בכיוון הזורמים המים פחד ליבו 18)מפני "יפנה

בפירוש  רבינו הקדשים. קודש כנגד שפניו ויחשוב ורעיוניו
ה). משנה ד, פרק (ברכות המשנה

.„CÈ¯ˆ ,‰lÙ˙a „ÓBÚ ‡e‰Lk ?„ˆÈk Ûeb‰ Ôewzƒ«≈«¿∆≈ƒ¿ƒ»»ƒ
BÊ „ˆa BÊ ÂÈÏ‚¯ ˙‡ ÔeÎÏ19,‰hÓÏ ÂÈÈÚ Ô˙BÂ , ¿«≈∆«¿»¿«¿≈≈»¿«»

,‰ÏÚÓÏ ÈeÙ BaÏ ‰È‰ÈÂ ;ı¯‡Ï ËÈaÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿∆ƒ»¿«¿»
ÌÈÓMa „ÓBÚ ‡e‰ el‡k20BaÏ ÏÚ ÂÈ„È ÁÈpÓe . ¿ƒ≈«»»ƒ«ƒ«»»«ƒ

ÔÈ˙eÙk21˙ÈÏ‡ÓN‰ ÏÚ ˙ÈÓÈ‰ ,22„·Úk „ÓBÚÂ , ¿ƒ«¿»ƒ««¿»ƒ¿≈¿∆∆
„ÁÙÂ ‰‡¯Èa ,‰ÓÈ‡a ,Ba¯ ÈÙÏ23ÏÚ ÂÈ„È ÁÈpÈ ‡ÏÂ . ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»»««¿…«ƒ«»»«

ÂÈˆÏÁ24. ¬»»

ז)19) א, (יחזקאל ישרה רגל ורגליהם שנאמר: י:), (ברכות
צריך  השכינה, עם לדבר שעומד מכיוון כי אחת, כרגל נראין
מלאך  הוא כאילו ולדמות מליבו החוץ מחשבות כל לסלק
לברוח, התנועה ממנו שנסתלקה רמז אחר: וטעם השרת.
חיים  אורח יוסף (בית ה' מבלעדי חפץ שום להשיג ולא

צה). והיו 20)סימן ג): ט, (מלכיםֿא אומר אחד כתוב
אומר  אחד וכתוב הימים; כל המקדש) (בבית שם וליבי עיני
מלמד: כיצד? הא - כפיים אל לבבנו נישא מא): ג, (איכה
ישראל, ארץ (כלפי למטה עיניו שייתן צריך "שהמתפלל
הללו" המקראות שני שיתקיימו כדי למעלה, וליבו רש"י)

קה:). הן 21)(יבמות כאילו ברעותה אחת חבוקות
בצד 22)קשורות. נרמז שהוא הרע יצר להכנעת רמז

צ"ה). סימן יוסף (בית "רבא 23)שמאל שמצינו: כמו
י.). (שבת מריה" קמיה כעבדא אמר: ומצלי, ידיה פכר

נשען 24) יהא לא וכן ראש. בקלות ה' לפני כעומד שנראה
אחר  נמשך רבינו מיימוניות"). ("הגהות דבר לשום ונסמך
על  ידו מניח היה "ולא (כד:): בברכות הגורס הרי"ף גירסת
כמו: צידו, - סנטרו הערוך ופירוש התפילה) (בשעת סנטרו"

צ"ה). סימן יוסף, (בית נוספת והנו"ן "סטרו,

.‰,‰lÁz ÂÈLeaÏÓ Ôw˙Ó ?„ˆÈk ÌÈLeaÏn‰ Ôewzƒ««¿ƒ≈«¿«≈«¿»¿ƒ»
ÔiˆÓe25'‰Ï eÂÁzL‰' :¯Ó‡pL ,¯c‰Óe BÓˆÚ ¿«≈«¿¿«≈∆∆¡«ƒ¿«¬«

B˙cÙ‡a ‰lÙza „ÓÚÈ ‡ÏÂ .'L„˜ ˙¯„‰a26‡ÏÂ , ¿«¿«…∆¿…«¬…«¿ƒ»«¬À¿»¿…
‰l‚Ó L‡¯a27˙Bl‚Ó ÌÈÏ‚¯a ‡ÏÂ28ÈL‡ C¯c Ì‡ , ¿…¿À∆¿…¿«¿«ƒ¿Àƒ∆∆«¿≈

Èz·a ‡l‡ ÌÈÏB„b‰ ÈÙa e„ÓÚÈ ‡lL ,ÌB˜n‰«»∆…««¿ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿»≈
ÌÈÏ‚¯‰29B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡È ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏÎ·e . »«¿»ƒ¿»»…∆¡…¿ƒƒ¿»

„e¯Ë BalL ÈtÓ ,Ïlt˙ÈÂ BÚB¯Êa ‰¯BzŒ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆ƒ»
Ô‰a30B„Èa ˙BÚÓe ÌÈÏk ÊÁ‡È ‡ÏÂ .31Ïlt˙Ó Ï·‡ . »∆¿…∆¡…≈ƒ»¿»¬»ƒ¿«≈

˙ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‚Á‰ ˙BÓÈa B„Èa ·ÏeÏÂ ‡e‰¿»¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«
ÌBi‰32- ‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â ,BL‡¯ ÏÚ ÈBNÓ ‰È‰ . «»»««…¿ƒƒ«¿«¿ƒ»

ÂÈ¯BÁ‡Ï BÏÈLÙÓ ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‰È‰ Ì‡33 ƒ»»»≈«¿»»«ƒ«¿ƒ«¬»
ÈabŒÏÚ BÁÈpÓ - ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ‰È‰ .Ba Ïlt˙Óeƒ¿«≈»»«¿»»«ƒ«ƒ««≈

,Ú˜¯˜34ÌÈÓÎÁ‰ Ïk C¯c .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â «¿«¿««»ƒ¿«≈∆∆»«¬»ƒ
ÌÈÙeËÚ Ô‰Lk ‡l‡ eÏÏt˙È ‡lL ,Ì‰È„ÈÓÏ˙Â35. ¿«¿ƒ≈∆∆…ƒ¿«¿∆»¿∆≈¬ƒ

"רב 25) ל:): (ברכות אמרו וכן בבגדיו, עצמו ומקשט
מצלי". והדר נפשיה, מציין הווה שילבש 26)יהודה בגד

החמודים  בגדיו יטנף שלא בו, להזיע בשרו על האדם
עליו  שילבש עד לבדו בו לצאת האדם מנהג ואין בזיעה;
ה). משנה ט, פרק ברכות לרבינו, המשנה (פירוש אחר. בגד

מגולה"27) כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי "שאינו
ט"ו). הלכה י"ד, פרק סופרים יג:):28)(מסכת (חגיגה

רבו. לפני רגליו לגלות הוא ארץ דרך נתכוון 29)"לאו
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לפני  העומדים ערב מדינות בני כל להוציא בזה רבינו
ברגליים  להתפלל מותר שלהם - מגולות ברגליים גדוליהם

משנה). (כסף ויתבזו 30)מגולות הארץ על יפלו שלא
כג:). הכלים 31)(ברכות מידו; יפלו שמא טרוד, ליבו כי

(שם). ויאבדו יתפזרו והמעות שחביבה 32)יישברו ומתוך
מא: (סוכה נטרד ואינו עליו כבד משאה אין המצוה, עליו
בידו  תפילות מחזור לאחוז מותר זה ומטעם שם) וברש"י
עצמה  תפילה לצורך תופסו והוא הואיל שמתפלל. בשעה
והרי  נטרד, ואינו כבד משאו אין ובדיוק, בעיון להתפלל כדי
חיים  אורח ערוך ובשולחן יונה; (רבינו ללולב דומה זה

ב). סעיף צ"ו, מונעו 33)סימן המשא כובד אין שאז
מציעא  (בבא ראשו על בעודו כן לא בתפילתו, מלכוון

משאו  "הנושא הנוסחא ששם אלא ÂÙÈ˙Îקה:), ÏÚ ורבינו "
צ"ז). סימן חיים אורח יוסף, (בית ראשו" "על גורס

בתפילתו.34) מלכוון מונעו המשא כובד כי (שם)
(הלכות 35) לקמן רבינו דברי ואלה י.). (שבת בטליתם

חכמים  לתלמידי הוא גדול "גנאי י"א): הלכה ג, פרק ציצית
סימן  חיים (אורח הב"ח וכתב עטופים. אינם והם שיתפללו
גאווה. דרך שזה ידיו, על וכסיות להתפלל נכון שלא צ"א)
אל  רשעים ויד גאווה רגל תבואני אל אומר: הכתוב ועליו

יב). לו, (תהלים תנידני

.ÂCeÓ ÌB˜Óa „ÓÚÈ ?„ˆÈk ÌB˜n‰ Ôewz36¯ÈÊÁÈÂ , ƒ«»≈««¬…¿»»¿«¬ƒ
Ï˙kÏ ÂÈt37„‚k ÌÈÁ˙Ù B‡ ˙BBlÁ ÁzÙÏ CÈ¯ˆÂ . »»«…∆¿»ƒƒ¿…««¿»ƒ¿∆∆

ÔÈeÎÂ' :¯Ó‡pL ,Ôc‚k Ïlt˙‰Ï È„k ,ÌÈÏLe¯È38 ¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿∆¿»∆∆¡«¿«ƒ
'ÌÏ˘e¯È „‚ d˙ÈlÚa dÏ ÔÁÈ˙t39Ú·B˜Â .'B‚Â ¿ƒ»≈¿ƒƒ≈∆∆¿¿≈¿¿≈«

„ÈÓz B˙lÙ˙Ï ÌB˜Ó40‰a¯Áa Ïlt˙Ó ÔÈ‡Â .41‡ÏÂ , »ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿«≈¿À¿»¿…
È¯BÁ‡42Œ˙È·Ï ÂÈt ¯ÈÊÁ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙Òk‰Œ˙Èa ¬≈≈«¿∆∆∆»ƒ≈∆¡ƒ»»¿≈

‰lÙ˙a „ÓBÚ‰ „ˆa ·LÈÏ ¯eÒ‡Â .˙Òk‰43¯·ÚÏ B‡ «¿∆∆¿»≈≈¿«»≈ƒ¿ƒ»«¬…
.˙Bn‡ Úa¯‡ epnÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈÙÏ¿»»«∆«¿ƒƒ∆«¿««

ãycew zegiyn zecewpã

ick milyexi cbpk migzt e` zepelg geztl jixve ..."
."ocbpk lltzdl

לבו  שיכוון לו ש"גורמין משום רק אינו בחלונות הצורך
מסתכל  רש"י שהוא (כפירוש נכנע ולבו שמים כלפי

ירושלים, דרך תפילותיו שיעברו כדי אלא לד.), בברכות
ירושלים", "כנגד להיות צריכים שהחלונות מזה כדמוכח
העליה  עם קשורה ברוחניות שהעליה לזה דוגמא והוא

בגשמיות.
(11 dxrd 128 cenr c"i wlg y"ewl itÎlr)

הכתוב 36) וכן י:). (ברכות המקום לפני גבהות שאין לפי
ה'. קראתיך ממעמקים א): קל, (תהילים אומר

פניו 37) חזקיהו ויסב ב): לח, (ישעיה שנאמר ה:) (ברכות
הקיר  יוסף אל בבית (הובאת בתשובתו ורבינו ויתפלל.

אל  להתקרב שהצריכו שהטעם כתב: צ) סימן חיים אורח
המבטל  דבר לפניו יהא שלא כדי התפילה, בעת הקיר

שם).38)כוונתו. עזרא, (אבן ערבית בלשון חלונות
שעליו 39) ביתֿהמקדש, נגד מכוונת תפילתו שתהא כדי

הימים  כל שם וליבי עיני והיו ג): ט, (מלכיםֿא שלמה אמר

(ברכות  ורש"י שם). לדניאל, בפירושו גאון סעדיה (רבינו
מסתכל  שהוא ליבו: שיכוון לו גורמים "חלונות כתב: לד:)
רבינו". "תשובות במוספינו וראה ליבו". ונכנע שמים כלפי
חלונות  עשר שנים מצריך רנ"א) (עמוד פקודי פרשת ובזוהר
בשולחן  להלכה נפסק וכן כמוס, סוד פי על הכנסת לבית

ד). סעיף צ, סימן חיים (אורח (ברכות 40)ערוך כמאמרם
שכן  בעזרו, אברהם אלוקי - לתפילתו מקום הקובע כל ו:):
אל  בבוקר אברהם וישכם כז): יט, (בראשית בו נאמר
שיתפלל  רק ולא שם). התפלל (שכבר שם עמד אשר המקום
מקום  יקבע עצמו הכנסת בבית גם אלא קבוע, כנסת בבית
בירושלמי  אמרו וכן מיימוניות). (הגהות לתפילתו קבוע
ויהי  לב): טו, (שמואלֿב כתוב ד) הלכה ד, פרק (ברכות
לאלוקים. שם ישתחווה אשר הראש עד בא דוד
אדם  שצריך מכאן - "ישתחווה" אלא נאמר לא "השתחווה"

להתפלל. הכנסת בבית מקום לו כמאמרם 41)לייחד
לחורבה: נכנסים אין דברים ג' מפני א): עמוד ג, דף (ברכות
רבינו  ובא - המזיקין ומפני המפולת, מפני החשד, מפני
ומתיירא  בדרך כשהוא לתפילה, שאפילו רבותא: להשמיענו
לחורבה  ייכנס לא כן גם - דרכים עוברי יפסיקוהו שמא

משנה). היו 42)(לחם הכנסת בתי פתחי ו:) (ברכות
ואחוריהם  למערב פניהם ובמשכן: במקדש כמו במזרח,
לבית  פניו מחזיר ואינו הכנסת בית אחורי והמתפלל למזרח,
(רש"י  לפניו, מתפלל שהציבור במי ככופר נראה הכנסת
סביב  הפסוק: את עליו קראו (שם) ז"ל וחכמינו שם).

ט). יב, (תהילים יתהלכון עמוד 43)רשעים לא דף (שם
שמים, מלכות עליו מקבל חבירו כאילו שנראה מפני ב)
הדברים  שאין גאון האי רבינו וכתב מקבל. אינו והוא
או  בתפילה, עוסק אם אבל בטל, כשיושב אלא אמורים
מעליו  כפורק נראה זה שאין מותר, - ושבח שיר דברי שאר
למדוה  ז"ל ורבותינו מיימוניות). (הגהות שמים מלכות
עימכה  הניצבת האשה אני הכהן: לעלי שאמרה מחנה (שם)

שהיא שמשמע כו) א, (שמואלֿא ה' אל להתפלל ÓÚ„‰בזה
הוא בתוך ÓÚ„וגם לישב שאסור מפני אמותיה, ארבע בתוך

העמידה  ולא הישיבה, אלא אסרו ולא תפילה, של אמות ד'
שם). לברכות, יונה (רבינו

.ÊÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL d·b ÌB˜Óa „ÓÚÈ ‡Ï¯˙B …«¬…¿»»…«¿»¿»ƒ≈
Ïlt˙ÈÂ44,ÏÒÙÒ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ ,‰hÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ ; ¿ƒ¿«≈¿…««≈ƒ»¿…««≈«¿»

‡qÎ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ45Ba LÈ Ì‡ - d·b ÔÈa ‰È‰ . ¿…««≈ƒ≈»»ƒ¿»»…«ƒ∆
,˙Èa‰ ¯eÚL ‡e‰L ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««∆ƒ««ƒ
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba Ïlt˙‰Ï ¯zÓe ‰iÏÚk ‡e‰ È¯‰¬≈«¬ƒ»À»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ»»
Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ ˙BvÁÓ ÛwÓÀ»¿ƒƒ»»««ƒ∆≈
,Ba Ïlt˙‰Ï ¯zÓ - ˙Bn‡ Úa¯) ‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««À»¿ƒ¿«≈

BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁ È¯‰L ,¯k B‰·b ÔÈ‡L ÈtÓ46. ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»∆¬≈»«¿¿«¿

לפני 44) גבהות שאין "לפי ב') עמוד י' דף (ברכות
הרי  טפחים, שלושה גבוה המקום אין אם אבל המקום";

ומותר. הקרקע כגוף נידון מגובה 45)הוא פחותים אפילו
עליהם, עומד כשהוא להתפלל אסור - טפחים שלושה
על  לעבוד לו אסור המקדש בעבודת שהרי חציצה; משום
(פרישה  היא עבודה במקום ותפילה - חציצה משום כלי גבי
צ"ח). סימן (שם, בטור מבואר וכן צ). סימן חיים לאורח
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(מסכת  מגולה" כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי "שאינו
ט"ו). הלכה י"ד, פרק כרשות 46)סופרים נידון זה והרי

לעמוד  ציבור לשליח מותר זה ומטעם לעצמה. נפרדת
שהיא  פי על אף הכנסת, שבבית הבימה על ולהתפלל
חלוקה  רשות והיא הואיל טפחים, משלושה יותר גבוהה

עוז"). ("מגדל לעצמה

.Á‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÔÈn‡‰47B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a »À»ƒ∆»ƒ¿»»¿…»ƒ»
Ca„p‰ L‡¯a48‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â ,Ï˙k‰ L‡¯a B‡ ¿…«ƒ¿»¿…«…∆¿ƒƒ«¿«¿ƒ»

ÔÈÏÏt˙Óe ‰hÓÏ ÔÈ„¯BÈ -49Ì‡Â .ÔzÎ‡ÏÓÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ , ¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
ÔÈÏÏt˙Ó - ‰‡z‰ L‡¯a B‡ ˙Èf‰ L‡¯a eÈ‰»¿…««ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ

ÔÁ¯hL ÈtÓ ,ÔÓB˜Óa50t˙Ó Ô‰ ‰Óe .‰a¯Ó?ÔÈÏÏ ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿À∆«≈ƒ¿«¿ƒ
„·Ïa Ô˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡51LÏL ÔÈÏÏt˙Ó - ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»
˙BÎ¯a ¯NÚŒ‰ÚLz ÏL ˙BlÙz52Ô¯ÎNa ÔÈNBÚ eÈ‰ . ¿ƒ∆ƒ¿»»»¿»»ƒƒ¿»»

'eÈ·‰' ÔÈÏÏt˙Ó -53ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e . ƒ¿«¿ƒ¬ƒ≈≈»≈»≈¿ƒ
‰·z‰ ÈÙÏ54Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â55. ƒ¿≈«≈»¿≈¿ƒ∆«≈∆

עבודה.47) נותן במלאכת אלא עצמן, במלאכת לא
נדבכין 48) ד): ו, (עזרא בתנ"ך ונזכרת החומה בניין שורת

יונתן: תירגם טו) ב, (חגי אבן על אבן וכן גלל. אבן די
(ברכות  המשנה בפירוש ורבינו (הערוך). נדבך" על "נדבך
להציב  בעפר הקירות בוני "מנהג יאמר: ד) משנה ב, פרק
עץ  בכלי אותם וירקעו באמצע העפר ומשליכים לוחות, שני
הלוחות  מסירים כך ואחר ויקשר, הקיר תבנית יאחז עד יד
ליציקת  כיום הבונים שעושים (כמו בנו אשר הבניין מן ההם
ויכונן  יבנה בם אשר השניים מאלו האחד והלוח מלט).
על  המלה פירוש וזה "נדבך", אותו: קוראים הקיר

בעמדם 49)אמיתתה". בתפילתם לכוון להם אפשר אי כי
א). עמוד ט"ז דף (ברכות יפלו שמא הפחד מפני למעלה,

האילנות 50) שאלה מפני ה). הלכה ב, פרק שם (ירושלמי
בעלייתם  טורח ויש האילנות, משאר יותר הם ענפים מרובי
יבטלו  ולא במקומם יתפללו אמרו: לפיכך ובירידתם,

שם). לברכות יונה (רבינו הבית בעל שהיו 51)ממלאכת
עבודתם. בשכר מזונות רק אנו 52)מקבלים אין כי

מועט  ושכרם הואיל הבית. בעל מלאכת לביטול חוששים
שם). ג).53)(ברכות, הלכה ב, (פרק לעיל אין 54)ראה

אין  כלומר: התיבה, לפני (חזן) ציבור שליח מעמידים
מדי. יותר מלאכה ביטול בזה שיש מפני בציבור, מתפללים

(שם).55) כהנים לברכת

.ËB˙lÙ˙a BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï ?„ˆÈk ÏBw‰ ˙ÈÂL‰«¿»««≈«…«¿ƒ«ƒ¿ƒ»
BaÏa Ïlt˙È ‡ÏÂ56ÂÈ˙ÙNa ÌÈ¯·c‰ CzÁÓ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈¿ƒ∆»¿«≈«¿»ƒƒ¿»»

LÁÏa ÂÈÊ‡Ï ÚÈÓLÓe57BÏB˜ ÚÈÓLÈ ‡ÏÂ .58Œ‡l‡ , «¿ƒ«¿»¿»¿««¿…«¿ƒ«∆»
„Ú BaÏ ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L B‡ ,‰ÏBÁ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈»»∆∆≈»¿«≈∆ƒ«
‡‰È ‡lL „·Ï·e ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÏB˜ ÚÈÓLiL∆«¿ƒ«¬≈∆À»ƒ¿«∆…¿≈

BÏBwÓ ÔzÚc Û¯h˙ ‡lL È„k ,¯eaˆa59. ¿ƒ¿≈∆…ƒ»≈«¿»ƒ

דיבור.56) וחיתוך שפתיים הנעת דף 57)בלי (ברכות
פרק  (שמואלֿא אלקנה אשת בחנה שנאמר א) עמוד ל"א
שיחתוך  למתפלל מכאן - נעות שפתיה רק יג): פסוק א,

לא וקולה להגביה בשפתיו; שאסור מכאן - (שם) יישמע
"מפני  ב): עמוד ל"ב דף (סוטה אמרו וכן בתפילתו. קולו

עוברי  את לבייש שלא כדי בלחש? תפילה תיקנו מה
שבידם). עבירות על בתפילתם (המתוודים עבירה"

קולו 58) "המשמיע ב): עמוד כ"ד דף (ברכות חז"ל אמרו
 ֿ הקדושֿברוך אין (כאילו אמונה מקטני זה הרי - בתפילתו
רם  (בקול בתפילתו קולו המגביה לחש); תפילת שומע הוא
יח, (מלכיםֿא בהם שנאמר השקר" מנביאי זה הרי - יותר)

גדול. בקול ויקראו והמנהג 59)כח): שם) (ברכות
עורר  הכיפורים ויום השנה ראש בתפילות קול להשמיע
וה"בית  זה. על תגר שקראו ויש הפוסקים, בין רב תימהון
הואיל  ואומר: עליו ממליץ ק"א) סימן חיים (אורח יוסף"
ימי  האלה שהימים וגם אלו; בברכות רגילים אנו ואין
לחוש  ואין יותר. לכוון כדי קולנו משמיעים אנו הם, תשובה
נותנים  התפילה להם שחביבה מתוך כי הציבור, לטירדת
בידם  מצויים וגם הקול. שמיעת למרות יטעו ולא דעתם,

יתבלבלו. ולא מחזורים

.ÈÏÎa ˙BÚÈ¯k LÓÁ Ú¯Bk Ïlt˙n‰ ?„ˆÈk ‰ÚÈ¯k¿ƒ»≈««ƒ¿«≈≈«»≈¿ƒ¿»
ÛBq·e ‰lÁza ,‰BL‡¯ ‰Î¯·a :‰lÙ˙e ‰lÙz60; ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ»«¿ƒ»«

- ‰lÙz‰ ¯ÓBbLÎe ;ÛBq·e ‰lÁza - '‰È„B‰'·e«»»«¿ƒ»«¿∆≈«¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙BÚÈÒt LÏL ÚÒBÙe Ú¯Bk61‡e‰LÎe . ≈«≈«»¿ƒ«¬»¿∆

Ú¯Bk62CkŒ¯Á‡Â ,BÓˆÚ Ï‡ÓNÓ ÌBÏL Ô˙B - ≈«≈»ƒ¿…«¿¿««»
BÓˆÚ ÔÈÓÈÓ63.‰ÚÈ¯k‰ ÔÓ BL‡¯ dÈa‚Ó CkŒ¯Á‡Â , ƒƒ«¿¿««»«¿ƒ«…ƒ«¿ƒ»

'Ce¯·'a Ú¯Bk - ˙BÚÈ¯k‰ Úa¯‡a Ú¯Bk ‡e‰LÎe64; ¿∆≈«¿«¿««¿ƒ≈«¿»
'ÌM'a Û˜BÊ ,Û˜BÊ ‡e‰LÎe65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿∆≈≈«≈«∆¿»ƒ¬ƒ

‰Î¯a Ïk ˙lÁ˙a Ú¯Bk ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ;ËBÈ„‰a¿∆¿¬»…≈»≈«ƒ¿ƒ«»¿»»
,‰BL‡¯a ‰ÁML ÔÂÈk - CÏn‰Â .‰Î¯a Ïk ÛBÒ·e¿»¿»»¿«∆∆≈»∆»»»ƒ»

B˙lÙz Ïk ¯ÓBbL „Ú BL‡¯ dÈa‚Ó BÈ‡66. ≈«¿ƒ«…«∆≈»¿ƒ»

א).60) עמוד ל "ד דף ב)61)(ברכות עמוד נ"ג דף (יומא
מרבו. הנפטר יד 62)כתלמיד בכתב וכן שונצינו בנוסח

וכו'". שלום ונותן כורע "כשהוא מבואר 63)התימנים:
י"א). (הלכה אתה".64)בסמוך "ברוך אומר: כשהוא

ה'65) שנאמר: א), עמוד י"ב דף (ברכות ה' אומר: כשהוא
ח). פסוק קמ"ו, פרק (תהילים כפופים (ברכות 66)זוקף

ולהשפיל  להכניע צריך ביותר גדול שהוא מה "כל לד:)
שם). רש"י, (לשון עצמו"

.‡ÈÈtÓ ?‰lÁz BÏ‡ÓNÏ ÌBÏL Ô˙B ‰nÏÂ¿»»≈»ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿≈
‡e‰Lk - ¯ÓBÏk ;ÂÈt „‚kL ÔÈÓÈ ‡e‰ BÏ‡ÓNL∆¿…»ƒ∆¿∆∆»»¿«¿∆

ÔÈÓÈÏ ÌBÏL Ô˙B ,CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ67,CÏn‰ ≈ƒ¿≈«∆∆≈»ƒƒ«∆∆
ÔÓ ¯ËtiL ,eÚ·˜Â ;CÏn‰ Ï‡ÓNÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿…«∆∆¿»¿∆ƒ»≈ƒ

Ùz‰CÏn‰ ÈÙlÓ ÔÈ¯ËÙpL BÓk ‰l68. «¿ƒ»¿∆ƒ¿»ƒƒƒ¿≈«∆∆

הוא 67) וכן נג:), יומא (ראה יותר חשובה היא שהימין
למו. דת אש מימינו ב): לג, (דברים שנותנים 68)אומר

כאילו  עצמו רואה המתפלל וגם ממנו. כשנפטרים שלום לו
ח): פסוק ט"ז פרק (תהילים שנאמר פניו, ממול שכינה
שם). וברש"י ב עמוד נ"ג דף (יומא תמיד לנגדי ה' שיויתי

.·È„Ú Ô‰a Ú¯ÎÈL CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÚÈ¯k‰ Ïk»«¿ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿«»∆«
e˜wt˙iL69BÓˆÚ ‰NÚÈÂ ,‰¯„MaL ˙BÈÏÁ Ïk ∆ƒ¿«¿»À¿∆«ƒ¿»¿«¬∆«¿

˙L˜k70Ú¯BÎk ‰‡¯Â ,BÓˆÚ ¯ÚˆÂ ËÚÓ ‰ÁL Ì‡Â . ¿∆∆¿ƒ»»¿«¿ƒ≈«¿¿ƒ¿∆¿≈«
BÁk ÏÎa71LLBÁ BÈ‡ -72. ¿»…≈≈
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(רש"י 69) חוליותיו שבפרקי הקשרים הם הפקקים, שיראו
הפקק  מן "ובגפנים מלשון ב). עמוד כ"ח דף ברכות

ב). עמוד פ' דף בתרא (בבא להעיר 70)ולמעלה" וכדאי
איסר  שיראה "עד אלא "כקשת", נזכר לא שם, שבתלמוד
האדר"ת  הרב ואמר ביאור. שם ברש"י וראה ליבו". כנגד
שיראה  עד שם: בתלמוד רבינו נוסחת הייתה דעתו שלפי
ואז  כקשת" עצמו "שיעשה כתב: כן ועל ליבו, כנגד יתר

הקשת. גבי על המתוח כיתר ליבו נגד כלומר:71)יראה
חולה. או זקן כגון: בה, ומצטער עליו קשה שהכריעה

בראשו 72) שנענע "כיוון כאמרם: חובתו, ידי יצא כבר כי
שם). (ברכות, צריך" אינו שוב -

.‚È‰ÚÈ¯kÓ BL‡¯ dÈa‚nL ¯Á‡ ?„ˆÈk ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»≈«««∆«¿ƒ«…ƒ¿ƒ»
ÂÈt ÏÚ ÏÙBÂ ,ı¯‡Ï ·LÈ ,˙ÈLÈÓÁ73‰ˆ¯‡ ¬ƒƒ≈≈»»∆¿≈«»»«¿»

‰ˆ¯iL ÌÈeÁz‰ ÏÎa ÔpÁ˙Óe74‰¯eÓ‡‰ ‰ÚÈ¯k . ƒ¿«≈¿»««¬ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»¬»
ÌÈk¯a ÏÚ - ÌB˜Ó ÏÎa75ÌÈt‡ ÏÚ - ‰„È˜ ;76; ¿»»«ƒ¿«ƒƒ»«««ƒ

‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMt ‰Ê - ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»∆ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ«∆ƒ¿»
‰ˆ¯‡ ÂÈt ÏÚ ÏËeÓ77. »«»»»¿»

וגו'73) ה' לפני ואתנפל בו: שנאמר משה, שעשה כמו
ארצה  פניו על ויפול ביהושע: מצינו וכן כה); ט, (דברים
כ"ב  דף (מגילה בתלמוד מצינו וכן ו); ז, פרק (יהושע וגו'
נפל  הציבור וכל הכנסת... לבית לבבל הגיע "רב ב): עמוד
סדרים: בשלושה תפילתו שיסדר כדי והטעם: פניו", על
ואחר  שמע, וקריאת דזמרה בפסוקי מיושב מתפלל תחילה
מתפלל  כך ואחר מעומד, עשרה" "שמונה מתפלל כך
בהר  ואשב בו: שכתוב רבינו משה תפילת כסדר - בנפילה
י  פרק (שם בהר עמדתי ואנוכי ט); פסוק ט פרק (דברים
אורח  טור יח) פסוק ט פרק (שם ה', לפני ואתנפל י); פסוק

קל"א). (סימן ה"טור"74)חיים בימי ואפילו רבינו בימי
לתפילת  קבועה נוסחה הייתה לא עוד שם) טור (ראה

התחנן אחד וכל בנוסח ÂÂˆ¯Î"תחנון" קבעוה כך ואחר .
וחנו  "רחום כיום: אותו אומרים שאנו חטא ידוע לפניך"ן תי

על 75)וכו'. מכרוע שנאמר: ב), עמוד לד דף (ברכות
כריעה  שלשון הרי - נ"ד) פסוק ח, פרק (מלכיםֿא ברכיו

ברכיים. כריעת על מטה 76)נופלת אלא אינו הפנים, על
(מלכיםֿא  שנאמר ברכיו. על כורע ואינו הארץ כלפי פנים

ארץ. אפיים שבע בת ותיקוד ל"א): פסוק א כמו 77)פרק
ואמך  אני נבוא הבוא י): פסוק לז, פרק (בראשית שנאמר

ארצה). שטוח כולו (משמע ארצה לך להשתחוות ואחיך

.„ÈÈÓ LÈ - ‰lÙz ¯Á‡ ÌÈt ˙ÏÈÙ ‰NBÚ ‡e‰Lk¿∆∆¿ƒ«»ƒ««¿ƒ»≈ƒ
.‰ÈÂÁzL‰ ‰NBÚ ‡e‰L ÈÓ LÈÂ ,‰„È˜ ‰NBÚ ‡e‰L∆∆ƒ»¿≈ƒ∆∆ƒ¿«¬»»

ÌÈ·‡‰ ÏÚ ‰ÈÂÁzL‰ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡Â78‡l‡ , ¿»«¬ƒ¿«¬»»«»¬»ƒ∆»
Lc˜na79ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,80. «ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿¬«»ƒ

ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,ÂÈt ÏÚ ÏtÏ È‡M¯ ·eLÁ Ì„‡ ÔÈ‡Â¿≈»»»««ƒ…«»»∆»ƒ≈
ÚLB‰Èk ˜Ècˆ ‡e‰L BÓˆÚa Ú„BÈ ‡e‰81‰hÓ Ï·‡ . ≈«¿«¿∆«ƒƒÀ«¬»«∆
Ú˜¯wa Ô˙B‡ L·BÎ BÈ‡Â ,ËÚÓ ÂÈÙ82Ì„‡Ï ¯zÓe . »»¿«¿≈≈»««¿«À»¿»»

¯Á‡ ÌB˜Óa ÂÈt ÏÚ ÏtÏÂ ‰Ê ÌB˜Óa Ïlt˙‰Ï83. ¿ƒ¿«≈¿»∆¿ƒ…«»»¿»«≈

לא 78) משכית ואבן א): פסוק כ"ו פרק (ויקרא שנאמר
להשתחוות  שאסור מכאן - עליה להשתחוות בארצכם תתנו

ב). עמוד כ"ב דף (מגילה אבנים של רצפה (שם)79)על
אבל  משתחווה, אתה אי (בגבולין) - "בארצכם" שנאמר:

המקדש". בית של אבנים על משתחווה ו 80)אתה (פרק
ז). בזכות 81)הלכה בתפילתו שייענה הוא שמובטח

ויאמר  י): פסוק ז, פרק (יהושע בו שנאמר כיהושע, מעשיו
שאם  פניך. על נופל אתה זה למה לך, קום יהושע: אל ה'
ויחרפוהו  ייענה לא שמא - ייפול לא בצידקתו מובטח אינו
הלכה  ב, פרק (תענית ובירושלמי ב). עמוד י"ד דף (תענית
היא  שבושה הציבור, עם כשמתפלל אלא זה שאין אמרו: ו)
בינו  אבל להיענות, ראוי שאינו אחריו יהרהר שהקהל לו

מותר. - עצמו כיום 82)לבין עושים שאנו כמו אלא
ב). עמוד ל"ד דף כ"ב 83)(ברכות (דף במגילה מקורו

להתחנן  פניו על נפל שלא רב על שם שמסופר ב), עמוד
שם  ואמרו נפל, הכנסת שבבית הקהל וכל "תחנון" תפילת
ואסור  אבנים של ריצפה הייתה שבמקומו מפני הטעם:
למקום  לילך לו היה שם: הגמרא ושואלת עליה, להשתחוות
הרי  וכו' וכו' עימהם? פניו על וייפול עומד שהציבור
אחר  במקום פניו על וליפול אחד במקום להתפלל שאפשר

משנה). (לחם

.ÂËËeLt ‚‰Ó84ÌÈt‡ ˙ÏÈÙ ÔÈ‡L ,Ï‡¯NÈ ÏÎa ƒ¿»»¿»ƒ¿»≈∆≈¿ƒ«««ƒ
ŒÈL‡¯· ‡ÏÂ ‰M‰ŒL‡¯· ‡ÏÂ ,ÌÈ„ÚBn·e ˙B˙aMa««»«¬ƒ¿…¿…«»»¿…¿»≈
È·¯Ú ÏL ‰ÁÓ· ‡ÏÂ ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á√»ƒ«¬À»¿ƒ¿…¿ƒ¿»∆«¿≈

ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL85˙È·¯Ú· ‡ÏÂ ,86.ÌBÈ ÏÎaL «»¿»ƒƒ¿…¿«¿ƒ∆¿»
ŒÌBÈ·e .˙È·¯Úa Ì‰Èt ÏÚ ÌÈÏÙBpL ÌÈ„ÈÁÈ LÈÂ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ«¿≈∆¿«¿ƒ¿
‰lÙz ÏÎa Ì‰Èt ÏÚ ÌÈÏÙB „·Ïa ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿»¿ƒ«¿≈∆¿»¿ƒ»

‰lÙ˙e87.˙ÈÚ˙Â ‰Lw·e ‰pÁz ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»«»»¿«¬ƒ

ישראל.84) בכל ומועד,85)שנתקבל חג ימי אלה כל כי
בתחנונים. בהם מרבים רומזת 86)ואין אפיים נפילת כי

לפי  בלילה השוררים קשים לדינים סמל שהיא לילה, למידת
שהיא  בלילה קשים דינים לעורר ראוי ואין הקבלה, תורת
"ספר  בשם קל"א סימן יוסף (בית דין אומרת כולה
הוסיפו  קל"א) (סימן חיים אורח ערוך ובשולחן צרורות").
ועוד, חתן ובבית האבל, בבית "תחנון" אומרים שאין עוד

שם. בשום 87)ראה פנינו על נופלים אנו שאין ומנהגנו:
כשאומר: ציבור, השליח בחזרת מוסף מתפילת חוץ תפילה,

רוקח). (מעשה וכו' והעם והכהנים
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zeevnd xtq m"anx ixeriyelqk c"iÎ'g -g"ryz

ה'תשע"ח  כסלו ח' ראשון יום

קנג. עשה מצות
― הקנ"ג לקּדׁשהּמצוה יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ּולחּׁשב ְְְְֳֳִִִִִִֵַַָָָחדׁשים
"yeciw")החדׁש `xwp ycgÎy`x mei zriaw)אמרֹו והּוא , ְְֶַָֹ

חדׁשים" ראׁש לכם הּזה "החדׁש a)יתעּלה: ,ai zeny), ְֳִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
נאמר ak.)ּובפרּוׁש dpyd y`x)מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְְֱֵֵֵֶַָ

ואחד ֿ אחד לכל מסּורה אינּה זֹו מצוה ּכלֹומר: ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָלכם",
ּבראׁשית jexaּכׁשּבת yecwd zay day myÎlr .zayd) ְְִֵַַ

(ziy`xa dyrnn `edימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ׁשּכל ―ִִֶֶֶָָָָ
ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ּכל ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשֹובת

הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש (iaeyigיעׂשּנּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
(dxezd inkg erawy itk geldיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה

אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ
(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה

הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה

מח הּקרּבנֹות טעּוהקרבת ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ֿ הרּבנים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה

bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ
(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט

המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם
יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבית
אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹאֹו
ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיֹום
ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּפעּלתם

ּבּקּבלה dk.)לנּו dpyd y`x)אתם ֿ ּתקראּו "אׁשר :`xwie) ְְֲִֶַַָָָָֹ

(a ,bkאׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא מֹועדֹות לי אין ―ְֲֲִֵֵֶֶַָ
אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֹיאמרּו
עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻאפּלּו
ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּנדע ּכדי אּלא חׁשּבֹון ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּיֹום

ֿ יׂשר וקֹובעיםארץ מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון אל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― ְְְְִִִִַַָָָָֹֹהּיֹום

מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. (zelblעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
(epnfa rawp xaky xac.היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע
מירּוׁשלם" ֿ ה' ּודבר תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

(b ,a diryi)ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ּברּור ֿ ּׁשאמרנּו ֿ מה ּכל לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹורֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָראׁשי

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת i)אתֿהחּקה ,bi zeny). ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
i`gei)אמרּו oa oerny iaxc `zlikn)ׁשאין "מלּמד : ְְֵֵֶַָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק אּלא ֿ הּׁשנה את (ycegaמעּברין ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
(gqt crenl jenqd Ð xc`ואמרּו(my)ׁשאין "מּנין : ְְִִֵֶַָ

ֿ החדׁש את מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ֿ החדׁש את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמעּברין
יתעּלה: ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

הּׁשנה" a)"לחדׁשי ,ai my)אמרּו ,(.d dlibn)חדׁשים" : ְְְֳִֵַָָָָָ
מׁשמע ― ימים" מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּתה
"חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשההֹוספה

k`)ימים" ,`i xacna)מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֵַַָָָָ
אתֿ "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹלחדׁש

האביב" `)חדׁש ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה

gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl). ַָ
א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּוכבר

הּׁשנה(i`.)מּסנהדרין ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת וגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
(.bq).

ה'תשע"ח  כסלו ט' שני יום

הקודם. ביום נדפסה הקנ"ג ְִַַָהּמצוה
יום ראשון ֿ שני ח 'ֿ ט 'כסלו 
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éýìà Cìî ïBiöì øîà äòeLé òéîLî áBè:C −©§¦´©§¨®Ÿ¥¬§¦−¨©¬¡Ÿ¨«¦

i"yx
(âë).êéâåî נמוג ההמון והנה כמו ומטלטליך מניעיך

בלע"ז. קרושלי"ר יד) äøåáòðå(ש"א éçù:גביך על .
.éøòðúä (á):הטלית את כמנער בלעז ÷éîå.אישקור"א

ג): (לעיל תשב לארץ מגזרת הארץ, על éáù.מן
נתרת:éçúôúä.הכסא: בלע"ז:éøñåî.הוי קריגל"ש
.äéáù:שבויה íúøëîð.כמו íðç (â) חנם עסקי על

לשכר: לכם שאינו הרע יצר åìàâú.הוא óñëá àìå
בתשובה: åâå'.אלא éîò ãøé íéøöî (ã) המצריים הם

אכסניא  להם שנעשו עליהם חוב קצת להם היו
עשקו: ובחנ' באפס אשור אבל éì(ä)וכלכלו' äî

.äô:כאן בני ומשהא שוהא אני åìéìéäé.למה
רמה: ידינו לאמר זה õàåðî.מתפארים והרי מתנאץ

ח): (במדבר אליו מדבר הקול את וישמע (å)דוגמת
.éîò òãé ומושל שליט אדון שמי כי יכירו כשאגאלם

íåéá.כמשמעו: ïëì המדבר הוא אני כי יבינו גאולתם
קיימתי: והנני

cec zcevn
(‚Î).ÍÈ‚ÂÓ „È· ‰È˙Ó˘Â ביד אשים  ההיא התרעלה הכוס את

ההוא הכוס ישתו הם וצרות במכאוב אותך  הממסים  הכשדים
הפורעניות : יקבלו הם לומר  Â·ÚÂ¯‰.רצה  ÈÁ˘ עצמך כפוף

עליך: ונעבור  בארץ כארץÈÓÈ˘˙Â.להשתטח  גופך  עשית 
עולם: סבלת  כי להם מדרס ÌÈ¯·ÂÚÏ.להיות  ıÂÁÎÂושמת

והוא ושבים לעוברים הרגל  מדרך להיות העיר  כחוצות גופך 
במ "ש: ענין  כפל

(‡).'Â‚Â È¯ÂÚולבשי הצער  מתרדמת  מעתה הקיצי ציון את
מאז: לך  שהיה ÂÎÂ'.העוז  È˘·Ïהקודש עיר  ירושלים  את

שמחה: והיה תפארתך  בגדי ÂÚ„.לבשי  Í· ‡Â·È עוד לבוא
בך: למשול ÙÚÓ¯.(·)בקרבך  È¯Ú˙‰הארץ מעפר  התרוקני 

והצער : האבל  בעבור בם ישבת  ÌÈÏ˘Â¯È.אשר  È·˘ ÈÓÂ˜את
הכסא : על ושבי מהארץ  קומי ÂÎÂ'.ירושלים ÈÁ˙Ù˙‰בת את

העול : רצועות  קשורי צוארך  מעל  התרי בבבל השבויה ציון
(‚).Ì˙¯ÎÓ ÌÁ: בכסף ולא תגאלו  ולכן  בכסף אתכם לשאפדה מחיר  מהם  לקחתי לא הנה  הכשדים ביד  שנמסרתם  („)מה 

.'ÂÎÂ ÌÈ¯ˆÓבימי בארצם  לגור  ירדו מתחלה כי היתה חנם על לא  הנה רב זמן היה  כי עם למצרים  ששעבדו מה  לומר רצה 
אותה: וכלכלו באשור:Â˘‡Â¯.הרעב  מלך  הוא גם כי ונ"נ  סנחריב על  Â˜˘Ú.יאמר  ÒÙ‡·דבר בלא  היה  כי עם  לומר רצה

לו: והולך  ומניחו מי את כעושק  אלא רב זמן בידו נשתעבדו לא Ù‰.(‰)הנה  ÈÏ ‰Ó ‰˙ÚÂזה פה בני  את להשהות  לי  מה
טובה : להם  גמלו לא מעולם  כי  חנם על להם  עמי נלקח  מתחילה הלא  רב ÂÏÈÏÈ‰È.זמן  ÂÈÏ˘ÂÓבהצלחתם יתפארו בו המושלים 

רמה: ידיהם ‰ÌÂÈ.ויאמרו  ÏÎ „ÈÓ˙Â:ביאור לתוספת כפול ı‡ÂÓ.הוא ÈÓ˘:בעיניהם ומבוזה מחולל  ÈÓÚ(Â)שמי Ú„È ÔÎÏ
.ÈÓ˘אדו שאני המורה שמי לי נאה כי לדעת שמי יכירו  ושליט :כשיגאלו ‰‰Â‡.ן ÌÂÈ· ÔÎÏאני כי  ההוא ביום ידע לכן ר"ל 

הבטחתי: קיימתי והנני הגאולה  להביא והמבטיח המדבר ÂÂ‡.(Ê)הוא ‰Óההרים על העולה  המבשר רגלי נאים  מאד  מה
והישועה: השלום מרבית לפי במ "ש ושלש פעמים הדבר וכפל וכו' ומשמיע  למרחוק הקול  ÔÂÈˆÏ.להשמיע  ¯ÓÂ‡המבשר

הנה לציון ‡ÍÈ‰Ïיאמר ÍÏÓ:העולם לכל  וממשלתו מלכותו הראה ר "ל 

oeiv zcevn
(‚Î).ÍÈ‚ÂÓ:והמסה המגה  והשפלה˘ÈÁ.מל ' כפיפה ענין

אדם וישח ב)כמו למכים‚ÍÂ.:(לעיל נתתי גוי כמו (לעיל גופך

האופיםıÂÁÎÂ.:ג) מחוץ  וכן אדם בני הלוך  מקום השוק הוא 
לז) :(ירמיה

(‡).È¯ÂÚ:והקיצה הערה  תנועה‰˙È¯Ú.(·)מלשון ענין 
נערתי חצני גם כמו הנדבק העפר ולהריק  להשליך  חזקה

ה) הקשר:‰˙ÈÁ˙Ù.:(נחמיה התרת רצועתÈ¯ÒÂÓ.ענין קשורי
ˆÔÂÈ.העול: ציון :·˙ חנם·‡ÒÙ.לדור :Â‚Ï¯.(„)עדת על 

מעשיהם אפס וכן דבר מא)בלא עושקÂ˜˘Ú.:(לעיל מלשון
אישÙ‰.(‰)וגזל : פה  היש  וכן הזה ד)במקום :(שופטים

.ÂÏÈÏÈ‰È: והתפארות הלול נאצוı‡Ó.מלשון  כמו בזיון ענין 
ב)האנשים ויופי:ÂÂ‡.(Ê):(ש"א נאה נקראÓ·˘¯.מלשון כן

חדשות: המשמיע

elqk c"iÎ'i ycew zayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ח  כסלו י' שלישי יום

ראשון. ביום נדפסה הקנ"ג ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ח  כסלו י"א רביעי יום

ראשון. ביום נדפסה הקנ"ג ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ח  כסלו י"ב חמישי יום

ראשון. ביום נדפסה הקנ"ג ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ח  כסלו י"ג שישי יום

נט. קנג. עשה מצות
ראשון. ביום נדפסה הקנ"ג ְִַַָהּמצוה

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ

ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ
ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות

וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ח  כסלו י"ד ש"ק יום

נט. עשה מצות
יום שלישי ֿ שבת קודש י 'ֿ י "ד כסלו 
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר דוד מאיר שי'

שלום וברכה!

ונדפס  דר"ה תש"ג ההולך  על שאלתו בהמשך  ובמענה  כסלו...  בעתו קבלתי מכתבו מער"ח 

עתה, מה שמחלקים שם כמה בחי' רצון למע', והוקשה לו דאיך יתאים זה עם החלטה המקובלה בכ"מ 

שהוא פשוט בתכלית הפשיטות וכו'.

הפשיטות,  בתכלית  הוא  שפשוט  לאחר  היא  השאלה  נקודת  כי  בכ"מ,  זה  ענין  מבואר  הנה 

איך אפשר התהוות הריבוי בעולם, והובאו השיטות והתירוצים בזה בדרוש הצ"צ הנק' שלש שיטות 

פה  מעתיק  הנני  שי'  כת"ר  אצל  נמצא  אם  יודע  שאיני  וכיון  ב'(,  חלק  מצותיך  דרך  ס'  בסוף  )נדפס 

שמות איזה מהספרים שמובא שם, והם: ספר החייט פרק שלישי, פרדס שער ד' פרק ד', עבודת הקדש 

חלק א' פרק ב', ועיין ג"כ לקו"ת לג' פרשיות ל"ה סוף ע"א, ובכמה מקומות בדא"ח, ובכ"א הבחי' 

בהמדריגות המבוארות בבחי' הרצון בהמשך הנ"ל הוא מיוסד ע"מ שנתבאר בשער היחוד לאדמו"ר 

האמצעי ובכ"מ מדרושיו.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה עתה, אשר בטח ימצא בו רוב ענין כי הוא מהמאור שבתורה.

בברכה ופ"ש בניו שי'.
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àð ÷øô äéòùébk

âëéâBî-ãéa äézîNå(ô) :íéøáòì õeçëå Cåb õøàë éîéNzå äøáòðå éçL CLôðì eøîà-øLà C §©§¦Æ¨Æ§©©½¦£¤¨§¬§©§¥−§¦´§©£®Ÿ̈©¨¦³¦¨Æ̈¤Æ¥¥½§©−©Ÿ§¦«
áð ÷øô äéòùéfÎ`

àéñBé àì ék Lãwä øéò íìLeøé Czøàôú éãâa | éLáì ïBiö Cfò éLáì éøeò éøeòãBò Cá-àáé ó ¦¬¦²¦§¦¬ª¥−¦®¦§¦´¦§¥´¦§©§¥À§¨©¦ÆÆ¦´©½Ÿ¤¦´¬Ÿ¦²¨Ÿ¨¬−
:àîèå ìøòá:ïBiö-úa äiáL Cøàeö éøñBî éçztúä (åçúôúä) íìLeøé éáM éîe÷ øôòî éøòðúä ¨¥¬§¨¥«¦§©£¦¯¥¨¨²¬¦§¦−§«¨¨®¦¦«§©§¦Æ§¥´©¨¥½§¦−̈©¦«

(ñ)â(ñ) :eìàbz óñëá àìå ízøkîð ípç ýåýé øîà äë-ékãíéøöî ýåýé éðãà øîà äë ék ¦«ŸÆ¨©´§½̈¦−̈¦§©§¤®§¬Ÿ§¤−¤¦¨¥«¦´³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´§¦½¦§©²¦
:B÷Lò ñôàa øeMàå íL øeâì äðLàøá énò-ãøéäçwì-ék ýåýé-íàð äô-él-äî-(éì)-(éî) äzòå ¨«©©¦¬¨¦«Ÿ−̈¨´¨®§©−§¤¬¤£¨«§©¨³©¦ŸÆ§ª¡½̈¦«ª©¬

:õàpî éîL íBiä-ìk ãéîúå ýåýé-íàð eìéìéäé åéìLî (åìùî) ípç énòåïëì éîL énò òãé ïëì ©¦−¦¨®Ÿ§¨³§¥¦ÆÆ§ª§½̈§¨¦¬¨©−§¦¬¦Ÿ¨«¨¥²¥©¬©¦−§¦®¨¥Æ
(ñ) :éðpä øaãîä àeä-éðà-ék àeää íBiaæøOáî íBìL òéîLî øOáî éìâø íéøää-ìò eåàp-äî ©´©½¦«£¦¬©«§©¥−¦¥«¦©¨¸©¤¨¦¹©§¥´§©¥À©§¦¯©¨²§©¥¬

éýìà Cìî ïBiöì øîà äòeLé òéîLî áBè:C −©§¦´©§¨®Ÿ¥¬§¦−¨©¬¡Ÿ¨«¦

i"yx
(âë).êéâåî נמוג ההמון והנה כמו ומטלטליך מניעיך

בלע"ז. קרושלי"ר יד) äøåáòðå(ש"א éçù:גביך על .
.éøòðúä (á):הטלית את כמנער בלעז ÷éîå.אישקור"א

ג): (לעיל תשב לארץ מגזרת הארץ, על éáù.מן
נתרת:éçúôúä.הכסא: בלע"ז:éøñåî.הוי קריגל"ש
.äéáù:שבויה íúøëîð.כמו íðç (â) חנם עסקי על

לשכר: לכם שאינו הרע יצר åìàâú.הוא óñëá àìå
בתשובה: åâå'.אלא éîò ãøé íéøöî (ã) המצריים הם

אכסניא  להם שנעשו עליהם חוב קצת להם היו
עשקו: ובחנ' באפס אשור אבל éì(ä)וכלכלו' äî

.äô:כאן בני ומשהא שוהא אני åìéìéäé.למה
רמה: ידינו לאמר זה õàåðî.מתפארים והרי מתנאץ

ח): (במדבר אליו מדבר הקול את וישמע (å)דוגמת
.éîò òãé ומושל שליט אדון שמי כי יכירו כשאגאלם

íåéá.כמשמעו: ïëì המדבר הוא אני כי יבינו גאולתם
קיימתי: והנני

cec zcevn
(‚Î).ÍÈ‚ÂÓ „È· ‰È˙Ó˘Â ביד אשים  ההיא התרעלה הכוס את

ההוא הכוס ישתו הם וצרות במכאוב אותך  הממסים  הכשדים
הפורעניות : יקבלו הם לומר  Â·ÚÂ¯‰.רצה  ÈÁ˘ עצמך כפוף

עליך: ונעבור  בארץ כארץÈÓÈ˘˙Â.להשתטח  גופך  עשית 
עולם: סבלת  כי להם מדרס ÌÈ¯·ÂÚÏ.להיות  ıÂÁÎÂושמת

והוא ושבים לעוברים הרגל  מדרך להיות העיר  כחוצות גופך 
במ "ש: ענין  כפל

(‡).'Â‚Â È¯ÂÚולבשי הצער  מתרדמת  מעתה הקיצי ציון את
מאז: לך  שהיה ÂÎÂ'.העוז  È˘·Ïהקודש עיר  ירושלים  את

שמחה: והיה תפארתך  בגדי ÂÚ„.לבשי  Í· ‡Â·È עוד לבוא
בך: למשול ÙÚÓ¯.(·)בקרבך  È¯Ú˙‰הארץ מעפר  התרוקני 

והצער : האבל  בעבור בם ישבת  ÌÈÏ˘Â¯È.אשר  È·˘ ÈÓÂ˜את
הכסא : על ושבי מהארץ  קומי ÂÎÂ'.ירושלים ÈÁ˙Ù˙‰בת את

העול : רצועות  קשורי צוארך  מעל  התרי בבבל השבויה ציון
(‚).Ì˙¯ÎÓ ÌÁ: בכסף ולא תגאלו  ולכן  בכסף אתכם לשאפדה מחיר  מהם  לקחתי לא הנה  הכשדים ביד  שנמסרתם  („)מה 

.'ÂÎÂ ÌÈ¯ˆÓבימי בארצם  לגור  ירדו מתחלה כי היתה חנם על לא  הנה רב זמן היה  כי עם למצרים  ששעבדו מה  לומר רצה 
אותה: וכלכלו באשור:Â˘‡Â¯.הרעב  מלך  הוא גם כי ונ"נ  סנחריב על  Â˜˘Ú.יאמר  ÒÙ‡·דבר בלא  היה  כי עם  לומר רצה

לו: והולך  ומניחו מי את כעושק  אלא רב זמן בידו נשתעבדו לא Ù‰.(‰)הנה  ÈÏ ‰Ó ‰˙ÚÂזה פה בני  את להשהות  לי  מה
טובה : להם  גמלו לא מעולם  כי  חנם על להם  עמי נלקח  מתחילה הלא  רב ÂÏÈÏÈ‰È.זמן  ÂÈÏ˘ÂÓבהצלחתם יתפארו בו המושלים 

רמה: ידיהם ‰ÌÂÈ.ויאמרו  ÏÎ „ÈÓ˙Â:ביאור לתוספת כפול ı‡ÂÓ.הוא ÈÓ˘:בעיניהם ומבוזה מחולל  ÈÓÚ(Â)שמי Ú„È ÔÎÏ
.ÈÓ˘אדו שאני המורה שמי לי נאה כי לדעת שמי יכירו  ושליט :כשיגאלו ‰‰Â‡.ן ÌÂÈ· ÔÎÏאני כי  ההוא ביום ידע לכן ר"ל 

הבטחתי: קיימתי והנני הגאולה  להביא והמבטיח המדבר ÂÂ‡.(Ê)הוא ‰Óההרים על העולה  המבשר רגלי נאים  מאד  מה
והישועה: השלום מרבית לפי במ "ש ושלש פעמים הדבר וכפל וכו' ומשמיע  למרחוק הקול  ÔÂÈˆÏ.להשמיע  ¯ÓÂ‡המבשר

הנה לציון ‡ÍÈ‰Ïיאמר ÍÏÓ:העולם לכל  וממשלתו מלכותו הראה ר "ל 

oeiv zcevn
(‚Î).ÍÈ‚ÂÓ:והמסה המגה  והשפלה˘ÈÁ.מל ' כפיפה ענין

אדם וישח ב)כמו למכים‚ÍÂ.:(לעיל נתתי גוי כמו (לעיל גופך

האופיםıÂÁÎÂ.:ג) מחוץ  וכן אדם בני הלוך  מקום השוק הוא 
לז) :(ירמיה

(‡).È¯ÂÚ:והקיצה הערה  תנועה‰˙È¯Ú.(·)מלשון ענין 
נערתי חצני גם כמו הנדבק העפר ולהריק  להשליך  חזקה

ה) הקשר:‰˙ÈÁ˙Ù.:(נחמיה התרת רצועתÈ¯ÒÂÓ.ענין קשורי
ˆÔÂÈ.העול: ציון :·˙ חנם·‡ÒÙ.לדור :Â‚Ï¯.(„)עדת על 

מעשיהם אפס וכן דבר מא)בלא עושקÂ˜˘Ú.:(לעיל מלשון
אישÙ‰.(‰)וגזל : פה  היש  וכן הזה ד)במקום :(שופטים

.ÂÏÈÏÈ‰È: והתפארות הלול נאצוı‡Ó.מלשון  כמו בזיון ענין 
ב)האנשים ויופי:ÂÂ‡.(Ê):(ש"א נאה נקראÓ·˘¯.מלשון כן
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Áî íéøé øLàk äéäå"Bãé äL"ìàøNé øáâå'Bâå(àé ,æé úåîù).î ìL åéãé éëåúBøáBL Bà äîçìî úBNBò äL §¨¨©£¤¨¦Ÿ¤¨§¨©¦§¨¥§§¦¨¨¤Ÿ¤¦§¨¨§
äîçìî?äìòî étìk íéìkzñî ìàøNé eéäL ïîæ ìk Cì øîBì àlà,íéîMaL íäéáàì íaì úà ïéãaòLîe ¦§¨¨¤¨©¨¨§©¤¨¦§¨¥¦§©§¦§©¥©§¨§©§§¦¤¦¨©£¦¤¤©¨©¦

–íéøabúî eéä,åàì íàå–ïéìôBð eéä.øîBà äzà øáca àöBik(ç ,àë øáãîá):Búà íéNå óøN Eì äNò" ¨¦§©§¦§¦¨¨§¦©¥©¨¨©¨¥£¥§¨¨§¦Ÿ
ñð-ìò,CeLpä-ìk äéäå,"éçå Búà äàøå.úéîî Lçð éëå,äiçî Lçð Bà?étìk ïéìkzñî ìàøNiL ïîæa àlà ©¥§¨¨¨©¨§¨¨Ÿ¨¨§¦¨¨¥¦¨¨§©¤¤¨¦§©¤¦§¨¥¦§©§¦§©¥
äìòî,íéîMaL íäéáàì íaì úà ïéãaòLîe–íéàtøúî eéä,åàì íàå–íé÷Bnð eéä.ïè÷å äèBL Løç– ©§¨§©§§¦¤¦¨©£¦¤¤©¨©¦¨¦§©§¦§¦¨¨¦¦¥¥¤§¨¨

ïúáBç éãé íéaøä úà ïéàéöBî ïéà.ììkä äæ:øáca áiçî BðéàL ìk–ïúáBç éãé íéaøä úà àéöBî Bðéà. ¥¦¦¤¨©¦§¥¨¨¤©§¨¨¤¥§ª¨©¨¨¥¦¤¨©¦§¥¨¨
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡úaMa úBéäì ìçL äðMä Làø ìL áBè íBé–íéò÷Bz eéä Lc÷na,äðéãna àG ìáà.Lc÷nä úéa áøçMî ¤Ÿ©¨¨¤¨¦§©©¨©¦§¨¨§¦£¨©§¦¨¦¤¨©¥©¦§¨

gggg.'eke eci dyn mixi xy`k dide:íéøáâúî íä íéîùáù íäéáàì ïáì íéðååëîù äòùá äá úéàã êäì éîð àðú ,áìä úðååëá ìéòì éøééàã íåùî
c`̀̀̀.d"x ly aeh mei,íéáøä úåùøá úåîà 'ã åðøéáòéå åãéá åðìèé àîù äøéæâ äìò øåæâã àåä ïðáøå ,äëàìî äðéà øôåù úòé÷úù .íéò÷åú åéä ùã÷îá

:ùã÷îá ïðáøã úåáù øåñéà ïéàã øåæâ àì ùã÷îáå.dpicna `l la`øàùå ,ùã÷î äéåø÷ äìåë íéìùåøéù ùøôî í"áîøäå .ïéìåáâá àìå ,íéìùåøéá àì

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ח ה נ ש מ ר ו א ב

כוונת  אחר  הולך  שהכל  ללמד הבא אגדה, מדרש כאן מובא הקודמת המשנה אגב

הלב.

î íéøé øLàk äéäå"'Bâå "ìàøNé øáâå Bãé äL זה פסוק – ÀÈÈÇÂÆÈÄÙÆÈÀÈÇÄÀÈÅÀ
מסופר : שם "בשלח". בפרשת ישראל, עם עמלק במלחמת נאמר
xga ryedi l` dyn xn`ie .micitxa l`xyi mr mglie ,wlnr `eaie"
mgldl dyn el xn` xy`k ryedi yrie ...wlnra mgld `ve miyp` epl

.drabd y`x elr xege oxd` dyne ,wlnrae c i d y n m i x i x y ` k d i d e
w l n r x a b e e c i g i p i x y ` k e , l ` x y i x a b e,":המשנה éëåÀÄושואלת

î ìL åéãéäîçìî úBøáBL Bà äîçìî úBNBò äL האם – ÈÈÆÙÆÄÀÈÈÀÄÀÈÈ
במלחמה? ישראל  כוח שוברות או בעמלק נלחמות משה של ידיו 

Cì øîBì àlà: ללמדך הכתוב בא –ìàøNé eéäL ïîæ ìk ÆÈÇÈÈÀÇÆÈÄÀÈÅ
íäéáàì íaì úà ïéãaòLîe ,äìòî étìk íéìkzñîÄÀÇÀÄÀÇÅÇÀÈÀÇÀÀÄÆÄÈÇÂÄÆ

ïéìôBð eéä ,åàì íàå ;íéøabúî eéä ,íéîMaLבעל – ÆÇÈÇÄÈÄÀÇÀÄÀÄÈÈÀÄ
משה  של ידיו  הרמת שהיתה בעיני , "ייתכן  כותב: טוב" יום "תוספות
לשמים". לבם וישעבדו  מעלה כלפי שיסתכלו  ישראל, לבני הוראה רבנו

:xg` gqep `aen `zlikna או ישראל  את מגברות משה של ידיו  "וכי
ישראל היו מעלה כלפי ידיו שמגביה זמן כל  אלא עמלק? שוברות ידיו 

עושה  והקב"ה כן לעשות משה את שפיקד  במי ומאמינים בו  מסתכלין 
וגבורות". נסים óøNלהם Eì äNò" :øîBà äzà øáca àöBikÇÅÇÈÈÇÈÅÂÅÀÈÈ

"éçå Búà äàøå ,CeLpä-ìk äéäå ,ñð-ìò Búà íéNåלפני – ÀÄÙÇÅÀÈÈÈÇÈÀÈÈÙÈÈ
כתוב: zenlכן mixvnn epezilrd dnl ,dynae midlÎ`a mrd xacie"

mra 'd glyie .lwelwd mgla dvw epytpe min oi`e mgl oi` ik ,xacna
mrd `eaie .l`xyin ax mr znie ,mrd z` ekypie mitxyd miygpd z`
epilrn xqie 'd l` lltzd ,jae 'da epxac ik ep`hg exn`ie dyn l`
.'ebe "sxy jl dyr dyn l` 'd xn`ie .mrd cra dyn lltzie ,ygpd z`

השאלה: נשאלת כאן äiçî?ואף Lçð Bà ,úéîî Lçð éëåÀÄÈÈÅÄÈÈÀÇÆ
úà ïéãaòLîe ,äìòî étìk ïéìkzñî ìàøNiL ïîæa àlàÆÈÄÀÇÆÄÀÈÅÄÀÇÀÄÀÇÅÇÀÈÀÇÀÀÄÆ
eéä ,åàì íàå ;íéàtøúî eéä ,íéîMaL íäéáàì íaìÄÈÇÂÄÆÆÇÈÇÄÈÄÀÇÀÄÀÄÈÈ

íé÷Bnð.הלב בכוונת תלוי  שהכל למדים, נמצאנו הרי –zxfeg o`k ÄÄ
,xtey zriwga mzaeg ici mixg` z`ved oipra cnll epzpyn והיא

בעצמו  הוא כן אם אלא אחרים מוציא אדם שאין  להשמיענו, באה
בדבר . מדבר ,Løçמחוייב ואינו  שומע שאינו היינו  –äèBL– ÅÅÆ

המקרע  או לו שנותנים מה המאבד כגון  שטות, דרך  דבר  לעשות הרגיל 
וכדומה כסותו בבבב),),),),את גגגג,,,, חגיגהחגיגהחגיגהחגיגה משלשïè÷å((((גמרא גמרא גמרא גמרא  פחות שהוא כל  – ÀÈÈ

אחד ויום שנה שופר,((((המאירי המאירי המאירי המאירי ););););עשרה במצוות חייבים אינם אלו  כל 
ïúáBçולכן  éãé íéaøä úà ïéàéöBî ïéàכדי תקעו  אם – ÅÄÄÆÈÇÄÀÅÈÈ

שומע, ואינו  המדבר חרש  אפילו שופר שלעניין  סוברים, ויש להוציאם.

קול "לשמוע היא המצווה עיקר שהרי חובתם, ידי  אחרים מוציא אינו
חיוב. בר  אינו  הרי  שומע שאינו וכיון  BðéàLשופר ", ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÆÅ

ïúáBç éãé íéaøä úà àéöBî Bðéà ,øáca áiçîפירוש – ÀËÈÇÈÈÅÄÆÈÇÄÀÅÈÈ
aiiegnהדברים: epi`y lkמי אבל  וקטן , שוטה חרש  כגון  גופו, מצד 

מוציא  הריהו  חובתו , ידי יצא שכבר אלא עליו , מוטל  המצווה שחיוב
חברו  בשביל  הוא ערב עדיין עצמו  ידי שיצא פי  על  שאף אחרים,

בברכות  היינו  חובה, בברכות אמורים? דברים במה עדיין . יצא שלא
בתקיעת  כגון המצווה, עושה וחברו  לחברו מברך שיצא שמי  המצוות,
שומע, וחברו  ותוקע, חברו  לצורך  מברך  יצא שכבר  מי אף שופר ,

כברכת  מצוות, של  לברכות (פרט הנהנין  בברכות אבל  בזה. כיוצא וכן
חברו , לצורך מברך אדם אין וכדומה) קידוש של הגפן  פרי בורא

לאכול אדם נתחייב שלא עצמה, מצד חובה אינה הנהנין שברכת
מן  ליהנות שאסור  לפי  לברך , צריך  ליהנות שהרוצה אלא ולשתות

הלכך בלבד ; הנהנה אלא לברך  ראוי  ואין  ברכה, בלא הזה העולם
מי אבל עמו, אחרים מוציא עצמו ידי  לצאת שרוצה מי אלו , בברכות

חובתם ידי  אחרים מוציא אינו  כבר, """"תפארת תפארת תפארת תפארת שיצא ועייןועייןועייןועיין ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

ישראלישראלישראלישראל").").").").

א ה נ ש מ ר ו א ב

eéä Lc÷na ,úaMa úBéäì ìçL äðMä Làø ìL áBè íBéÆÙÇÈÈÆÈÄÀÇÇÈÇÄÀÈÈ
äðéãna àG ìáà ,íéò÷Bz: מפרש רש "י  –dpicna `l la`– ÀÄÂÈÇÀÄÈ
) בגבולין ולא בירושלים מחוץ oileabלא ישראל  ארץ כל  היינו

נקראת כולה שירושלים מפרש, הרמב"ם אבל  ,"ycwn"לירושלים).

בשבת  להיות חל  השנה ראש  של טוב יום שאם ללמד , משנתנו ובאה
ישראל. ארץ של העיירות בשאר לא אבל ירושלים, בכל תוקעים היו 

התורה  ומן מלאכה, אינה שופר  שתקיעת לפי  בגמרא, מבואר  הטעם
חייבים  והכל  הואיל עליה, גזרו  שחכמים אלא בשבת, לתקוע מותר

השופר את יטול  שמא גזירה בה, בקיאים הכל ואין שופר  בתקיעת
הרבים. ברשות אמות ארבע ויעבירנו ללמוד הבקי אצל  וילך בידו
גזירה, משום במקדש דבר אוסרים שאין  תוקעים, היו במקדש  הלכך 

ירושלים, בכל  גם תוקעים היו  הרמב"ם ולדעת במקדש . שבות שאין לפי
דין  בית שכן  שם, גזרו לא הגדול , דין  בית בירושלים והיה שהואיל

השופר את להעביר שאסור  אותם ומודיעים העם את מזהירים היו 
הרבים ט ט ט ט ).).).).ברשות בבבב,,,, שופרשופרשופרשופר לתקוע ((((הלהלהלהל'''' שהאיסור  בגמרא דעה יש  אמנם

אומר  אחד  כתוב שכן התורה, מן  נדרש  כדכדכדכד):):):):בשבת כגכגכגכג,,,, "בחודש((((ויקראויקראויקראויקרא
שבתון , לכם יהיה לחודש באחד  "השביעי d r e x z o e x k f,אחד וכתוב

א א א א ):):):):אומר כט כט כט כט ,,,, לחודש ...((((במדברבמדברבמדברבמדבר באחד השביעי d"ובחודש  r e x z m e i
בשבת להיות שחל  טוב ביום כאן אלא כיצד? הא לכם", (`oiיהיה

izdw - zex`ean zeipyn
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áé:íéòø ïBàb éðtî äðòé àìå e÷òöé íLâé:äpøeLé àì écLå ìû | òîLé-àì àåL-Càãéóà ¨´¦−§£§´Ÿ©£¤®¦¹§¥À§´¨¦«©¨ −§Ÿ¦§©¬¥®§¹©©À´Ÿ§¤«¨©´
:Bì ììBçúe åéðôì ïéc epøeLú àì øîàú-ékåè:ãàî Lta òãé-àìå Btà ã÷t ïéà-ék äzòåæèáBiàå ¦«−Ÿ©´Ÿ§¤®¦¬§¹¨À̈§¬¥««§©À̈¦© −¦¨©´©®§«Ÿ¨©−©©´§«Ÿ§−¦

:øaëé ïélî úòã-éìáa eäét-äöôé ìáä¤´¤¦§¤¦®¦§¦©¹À©¦¦¬©§¦«
åì ÷øô áåéàdÎ`

à:øîàiå àeäéìà óñiåá:íélî dBìûì ãBò ék jeçàå øéòæ éì-øzkâéìòôìe ÷Bçøîì éòã àOà ©¬Ÿ¤¡¦À©Ÿ©«©©¦´§−¥©£©¤®¨¦³−¤¡´©¦¦«¤¨´¥−¦§¥¨®¹§Ÿ£¦À
:÷ãö-ïzàã:Cnò úBòc íéîz élî ø÷L-àì íðîà-ékä:áì çk øéak ñàîé àìå øéak ìû-ïä ¤«¥«¤«¤¦«¨ −§¨Ÿ¤´¤¦¨®§¦−¥´¦¨«¤¥´© −¦§´Ÿ¦§¨®©¹¦À´Ÿ©¥«

i"yx
(·È).å÷òöé íù מפני העניים צועקים שם אשר וראה

עונה: אינו והוא אותם העושקים àåù(È‚)גאון êà
.òîùé àì:מיד.äðøåùé àì éãùå אלא מיד להנקם

אפו: øîàú.(È„)מאריך éë óà שאין אתה כ"ש
אשר  על ותזעק תאמר ואתה ידו על אם כי באה צעקתך
הקובלים  אותם כלומר עמו להתווכח תשורנו לא
תשורנו: שלא תצעק ואתה לענות' ממהר אינו וצועקים

.åéðôì ïéã(סס"א שהוא:(דברך מקום וקוה ììåçúå.בכל
פקידתäúòå.(ÂË)לתנחומין: היא אין כי לך (אפו)דע

עוונותך: רוב לפי כלום אינה עליך ùôáזאת òãé àìå
.ãàî:ידעם לא כאילו הבור' התנהג חטאך ùôá.ברוב

ופשתם כמו רוב ג)ל' וגו'(מלאכי תפושו כי (ירמיה וכמו

הנגעג) פשה יג)כי מאד:øéáëé.(ÊË):(ויקרא ל'
(‡).àåäéìà óñåéå הדרשן משה רבי בטעמי ראיתי

רביעי  וזה איוב ריעי ג' כנגד מענות ג' אמר שלפיכך
תוספת: נקרא êåçàå.(·)לפיכך øéòæ éì øúë'ל כולו

כאשר  הוחל ל' כתר ואגידך, מעט לי הוחל הוא ארמי
ייחלו איים ולתורתו יונתן מב)תירגם יכתרון:(ישעיה

.äåìàì:במקומו êîò.(„)לבאים úåòã íéîú הנה
שלימה: שדעתך סבור שאתה עמך לדבר עתה אתחיל

(‰).øéáë ìà ïä:וברחמים ñàîé.בחכמה àìå:עני
.áì çë øéáë:רשע יחיה לא לפיכך להתנקם הוא

cec zcevn
(·È).Â˜ÚˆÈ Ì˘ההיא בעת ידום  המשכיל  הצדיק כי ועל ר "ל 

שם לכן האלה כדברים  בם  לדבר הדור ברשעי מיחה ולא
ולא מכאובים  על הצדיקים גם יצעקו האלה הרשעים  במקום 
הרעי' וגאות גאון מפני פניו יסתיר כי המקום להם יענה
רשעים כשירבו אבל  החסד  מצד  בא הגמול כל  כי  העושקי'
יעשה ולא יחד  מכולם פניו מסתיר  אז בידם ימחה לא והצדיק
על  לו בא  שהכל  לאיוב יאמר וכאילו לצדיק  אף חסד עוד 

הדור: ברשעי כראוי מיחה ˘Â‡.(È‚)שלא  Í‡כי עם ר "ל 
והצדיק הפושעים כשירבו זהו לפעמים  פניו מסתיר המקום 

משגיח  באמת כי יעשה אשר  המעשה את יראה לא  ושדי אל ישמע  לא  זמן  בכל  אשר  האומר דברי שוא אך בהם  מיחה לא
בכל : ˙‡Ó¯.(È„)הוא ÈÎ Û‡ותפקדנו וכו' אנוש מה כמ"ש בו להשגיח  האדם את  תראה  לא המקום  מול  אתה שתאמר  אף 

ז)וכו ' התפלה(לעיל כי לו התפלל ולזה למעלה  דין יש  כי הוא כן לא  הנה לתפלה  מקום ואין למעלה  דין שאין מזה ונמשך 
לתפלה : מקום ויש דין  יש ממילא  משגיח  והוא הואיל  כי רשעיםÚÂ˙‰.(ÂË)מועלת  ירבו כאשר עתה אבל  משגיח הוא כי  ואף

בעבור ההוא  הדור באנשי ישגיח  ולא ידע לא כאלו  עצמו ועשה  והסתירו פניו הסר לזה  וכו' עושי  אלוה איה  יאמר  מי ואין 
מיחה: לא כי על החסד יקבל  לא  הצדיק  ואף  מכלים  באין  הרשע מאד  נתרבה הבל ÂÈ‡Â·.(ÊË)כי בדברי פיו יפתח  איוב  אבל 

זמן: בכל  בשפלים משגיח  שאינו „Ú˙.לומר ÈÏ··בעלמא אמרים ירבה לזה היסורים מכאוב מגודל  שלימה דעתי שאין בעבור 
בהשכל  על ולא אין הלא לומר אמרים ישיב כי הטוב את עשה כי עם מכאוביו על יתרעם אשר איוב תלונות על להשיב ההיא מהמענה (העולה

בידם  ימחה לא והצדיק הפושעים ירבו כאשר ולזה הגמול בא החסד מצד אולם ברשעו לו יזיק ומה בצדקו לו יועיל מה כי לאדם גמול לשלם המקום

הדור) ברשעי כראוי מיחה לא כי הטוב מעשה גמול איוב יקבל לא זה ובעבור החסד עוד יקבל :לא
(‡).ÛÒÂÈÂ:הראשונים מאמריו לחזק דברים להוסיף רק עתה בא לא  כי ויוסף אמר איוב התלונן אשר  כל על  השיב כבר כי על 
(·).ÈÏ ¯˙Î לך ואגיד  זמן  מעט  לי המתן  עוד  אמר לזה  מה , להשיב הוא ויבוא מאמריו כל  השלים  שכבר איוב  יחשוב  לבל 

ובמקומו: אלוה בעבור מלים  עמדי  עוד  יש  כי „ÈÚ.(‚)אמרים  רבים‡˘‡ ישמעו למען למרחוק  דעתי להשמיע  קול אשא
וישיב : יבא להשיב  הרוצה כל  ˆ„˜.וכאומר  Ô˙‡ ÈÏÚÂÙÏÂ: ויוצרי פועלי בעבור צדק ‡ÌÓ.(„)אדבר ÈÎדברי אין  באמת כי

אבל  שקר באמרי להקניטך  לי ומה  אנחנו אוהבים  הלא כאומר  עמך ושלמים תמימים  המה הדעות  כי  הקניטך ולמען שקר אמרי
אמרי : יכזב  מי ימצא  לא  כי ממי אירא ולא למרחוק דעי אשא  ולזה  אגיד  È·Î¯.(‰)האמת Ï‡ Ô‰ מאד חזק  האל  כי עם הנה 

היצה "ר: מול  לעמוד  הלב בכח  חזק הוא אם התם את ימאס ולא בשפלים משגיח מ "מ  מי עם וערך  יחוס לו ואין

oeiv zcevn
(‚È).‰¯Â˘È:יראנה(„È).ÏÏÂÁ˙Â ויחל כמו תפלה  ענין
לב)משה דוד Ù˜„.(ÂË):(שמות מקום ויפקד  כמו (ש"א חסר

אפיך ‡ÂÙ.:כ) בזעת כמו ג)פניו כמו·Ù˘.:(בראשית רבוי ענין
תפשה יג)פשה  פיÙÈˆ‰.(ÊË):(ויקרא פציתי  כמו (שופטים יפתח

כבירÈ·ÎÈ¯.:יא) לא כמו טז)ירבה :(ישעיה
(·).¯˙Îייחלו איים  ולתורתו כי המתנה מב)ענין ת"י(שם

שם ÈÚÊ¯.יכתרון : זעיר עמו  כח)מעט  לך ÍÂÁ‡Â.:(שם ואגיד 
לי שמע אחוך טו)כמו :(לעיל
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Áî íéøé øLàk äéäå"Bãé äL"ìàøNé øáâå'Bâå(àé ,æé úåîù).î ìL åéãé éëåúBøáBL Bà äîçìî úBNBò äL §¨¨©£¤¨¦Ÿ¤¨§¨©¦§¨¥§§¦¨¨¤Ÿ¤¦§¨¨§
äîçìî?äìòî étìk íéìkzñî ìàøNé eéäL ïîæ ìk Cì øîBì àlà,íéîMaL íäéáàì íaì úà ïéãaòLîe ¦§¨¨¤¨©¨¨§©¤¨¦§¨¥¦§©§¦§©¥©§¨§©§§¦¤¦¨©£¦¤¤©¨©¦

–íéøabúî eéä,åàì íàå–ïéìôBð eéä.øîBà äzà øáca àöBik(ç ,àë øáãîá):Búà íéNå óøN Eì äNò" ¨¦§©§¦§¦¨¨§¦©¥©¨¨©¨¥£¥§¨¨§¦Ÿ
ñð-ìò,CeLpä-ìk äéäå,"éçå Búà äàøå.úéîî Lçð éëå,äiçî Lçð Bà?étìk ïéìkzñî ìàøNiL ïîæa àlà ©¥§¨¨¨©¨§¨¨Ÿ¨¨§¦¨¨¥¦¨¨§©¤¤¨¦§©¤¦§¨¥¦§©§¦§©¥
äìòî,íéîMaL íäéáàì íaì úà ïéãaòLîe–íéàtøúî eéä,åàì íàå–íé÷Bnð eéä.ïè÷å äèBL Løç– ©§¨§©§§¦¤¦¨©£¦¤¤©¨©¦¨¦§©§¦§¦¨¨¦¦¥¥¤§¨¨

ïúáBç éãé íéaøä úà ïéàéöBî ïéà.ììkä äæ:øáca áiçî BðéàL ìk–ïúáBç éãé íéaøä úà àéöBî Bðéà. ¥¦¦¤¨©¦§¥¨¨¤©§¨¨¤¥§ª¨©¨¨¥¦¤¨©¦§¥¨¨
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡úaMa úBéäì ìçL äðMä Làø ìL áBè íBé–íéò÷Bz eéä Lc÷na,äðéãna àG ìáà.Lc÷nä úéa áøçMî ¤Ÿ©¨¨¤¨¦§©©¨©¦§¨¨§¦£¨©§¦¨¦¤¨©¥©¦§¨

gggg.'eke eci dyn mixi xy`k dide:íéøáâúî íä íéîùáù íäéáàì ïáì íéðååëîù äòùá äá úéàã êäì éîð àðú ,áìä úðååëá ìéòì éøééàã íåùî
c`̀̀̀.d"x ly aeh mei,íéáøä úåùøá úåîà 'ã åðøéáòéå åãéá åðìèé àîù äøéæâ äìò øåæâã àåä ïðáøå ,äëàìî äðéà øôåù úòé÷úù .íéò÷åú åéä ùã÷îá

:ùã÷îá ïðáøã úåáù øåñéà ïéàã øåæâ àì ùã÷îáå.dpicna `l la`øàùå ,ùã÷î äéåø÷ äìåë íéìùåøéù ùøôî í"áîøäå .ïéìåáâá àìå ,íéìùåøéá àì

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ח ה נ ש מ ר ו א ב

כוונת  אחר  הולך  שהכל  ללמד הבא אגדה, מדרש כאן מובא הקודמת המשנה אגב

הלב.

î íéøé øLàk äéäå"'Bâå "ìàøNé øáâå Bãé äL זה פסוק – ÀÈÈÇÂÆÈÄÙÆÈÀÈÇÄÀÈÅÀ
מסופר : שם "בשלח". בפרשת ישראל, עם עמלק במלחמת נאמר
xga ryedi l` dyn xn`ie .micitxa l`xyi mr mglie ,wlnr `eaie"
mgldl dyn el xn` xy`k ryedi yrie ...wlnra mgld `ve miyp` epl

.drabd y`x elr xege oxd` dyne ,wlnrae c i d y n m i x i x y ` k d i d e
w l n r x a b e e c i g i p i x y ` k e , l ` x y i x a b e,":המשנה éëåÀÄושואלת

î ìL åéãéäîçìî úBøáBL Bà äîçìî úBNBò äL האם – ÈÈÆÙÆÄÀÈÈÀÄÀÈÈ
במלחמה? ישראל  כוח שוברות או בעמלק נלחמות משה של ידיו 

Cì øîBì àlà: ללמדך הכתוב בא –ìàøNé eéäL ïîæ ìk ÆÈÇÈÈÀÇÆÈÄÀÈÅ
íäéáàì íaì úà ïéãaòLîe ,äìòî étìk íéìkzñîÄÀÇÀÄÀÇÅÇÀÈÀÇÀÀÄÆÄÈÇÂÄÆ

ïéìôBð eéä ,åàì íàå ;íéøabúî eéä ,íéîMaLבעל – ÆÇÈÇÄÈÄÀÇÀÄÀÄÈÈÀÄ
משה  של ידיו  הרמת שהיתה בעיני , "ייתכן  כותב: טוב" יום "תוספות
לשמים". לבם וישעבדו  מעלה כלפי שיסתכלו  ישראל, לבני הוראה רבנו

:xg` gqep `aen `zlikna או ישראל  את מגברות משה של ידיו  "וכי
ישראל היו מעלה כלפי ידיו שמגביה זמן כל  אלא עמלק? שוברות ידיו 

עושה  והקב"ה כן לעשות משה את שפיקד  במי ומאמינים בו  מסתכלין 
וגבורות". נסים óøNלהם Eì äNò" :øîBà äzà øáca àöBikÇÅÇÈÈÇÈÅÂÅÀÈÈ

"éçå Búà äàøå ,CeLpä-ìk äéäå ,ñð-ìò Búà íéNåלפני – ÀÄÙÇÅÀÈÈÈÇÈÀÈÈÙÈÈ
כתוב: zenlכן mixvnn epezilrd dnl ,dynae midlÎ`a mrd xacie"

mra 'd glyie .lwelwd mgla dvw epytpe min oi`e mgl oi` ik ,xacna
mrd `eaie .l`xyin ax mr znie ,mrd z` ekypie mitxyd miygpd z`
epilrn xqie 'd l` lltzd ,jae 'da epxac ik ep`hg exn`ie dyn l`
.'ebe "sxy jl dyr dyn l` 'd xn`ie .mrd cra dyn lltzie ,ygpd z`

השאלה: נשאלת כאן äiçî?ואף Lçð Bà ,úéîî Lçð éëåÀÄÈÈÅÄÈÈÀÇÆ
úà ïéãaòLîe ,äìòî étìk ïéìkzñî ìàøNiL ïîæa àlàÆÈÄÀÇÆÄÀÈÅÄÀÇÀÄÀÇÅÇÀÈÀÇÀÀÄÆ
eéä ,åàì íàå ;íéàtøúî eéä ,íéîMaL íäéáàì íaìÄÈÇÂÄÆÆÇÈÇÄÈÄÀÇÀÄÀÄÈÈ

íé÷Bnð.הלב בכוונת תלוי  שהכל למדים, נמצאנו הרי –zxfeg o`k ÄÄ
,xtey zriwga mzaeg ici mixg` z`ved oipra cnll epzpyn והיא

בעצמו  הוא כן אם אלא אחרים מוציא אדם שאין  להשמיענו, באה
בדבר . מדבר ,Løçמחוייב ואינו  שומע שאינו היינו  –äèBL– ÅÅÆ

המקרע  או לו שנותנים מה המאבד כגון  שטות, דרך  דבר  לעשות הרגיל 
וכדומה כסותו בבבב),),),),את גגגג,,,, חגיגהחגיגהחגיגהחגיגה משלשïè÷å((((גמרא גמרא גמרא גמרא  פחות שהוא כל  – ÀÈÈ

אחד ויום שנה שופר,((((המאירי המאירי המאירי המאירי ););););עשרה במצוות חייבים אינם אלו  כל 
ïúáBçולכן  éãé íéaøä úà ïéàéöBî ïéàכדי תקעו  אם – ÅÄÄÆÈÇÄÀÅÈÈ

שומע, ואינו  המדבר חרש  אפילו שופר שלעניין  סוברים, ויש להוציאם.

קול "לשמוע היא המצווה עיקר שהרי חובתם, ידי  אחרים מוציא אינו
חיוב. בר  אינו  הרי  שומע שאינו וכיון  BðéàLשופר ", ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÆÅ

ïúáBç éãé íéaøä úà àéöBî Bðéà ,øáca áiçîפירוש – ÀËÈÇÈÈÅÄÆÈÇÄÀÅÈÈ
aiiegnהדברים: epi`y lkמי אבל  וקטן , שוטה חרש  כגון  גופו, מצד 

מוציא  הריהו  חובתו , ידי יצא שכבר אלא עליו , מוטל  המצווה שחיוב
חברו  בשביל  הוא ערב עדיין עצמו  ידי שיצא פי  על  שאף אחרים,

בברכות  היינו  חובה, בברכות אמורים? דברים במה עדיין . יצא שלא
בתקיעת  כגון המצווה, עושה וחברו  לחברו מברך שיצא שמי  המצוות,
שומע, וחברו  ותוקע, חברו  לצורך  מברך  יצא שכבר  מי אף שופר ,

כברכת  מצוות, של  לברכות (פרט הנהנין  בברכות אבל  בזה. כיוצא וכן
חברו , לצורך מברך אדם אין וכדומה) קידוש של הגפן  פרי בורא

לאכול אדם נתחייב שלא עצמה, מצד חובה אינה הנהנין שברכת
מן  ליהנות שאסור  לפי  לברך , צריך  ליהנות שהרוצה אלא ולשתות

הלכך בלבד ; הנהנה אלא לברך  ראוי  ואין  ברכה, בלא הזה העולם
מי אבל עמו, אחרים מוציא עצמו ידי  לצאת שרוצה מי אלו , בברכות

חובתם ידי  אחרים מוציא אינו  כבר, """"תפארת תפארת תפארת תפארת שיצא ועייןועייןועייןועיין ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

ישראלישראלישראלישראל").").").").

א ה נ ש מ ר ו א ב

eéä Lc÷na ,úaMa úBéäì ìçL äðMä Làø ìL áBè íBéÆÙÇÈÈÆÈÄÀÇÇÈÇÄÀÈÈ
äðéãna àG ìáà ,íéò÷Bz: מפרש רש "י  –dpicna `l la`– ÀÄÂÈÇÀÄÈ
) בגבולין ולא בירושלים מחוץ oileabלא ישראל  ארץ כל  היינו

נקראת כולה שירושלים מפרש, הרמב"ם אבל  ,"ycwn"לירושלים).

בשבת  להיות חל  השנה ראש  של טוב יום שאם ללמד , משנתנו ובאה
ישראל. ארץ של העיירות בשאר לא אבל ירושלים, בכל תוקעים היו 

התורה  ומן מלאכה, אינה שופר  שתקיעת לפי  בגמרא, מבואר  הטעם
חייבים  והכל  הואיל עליה, גזרו  שחכמים אלא בשבת, לתקוע מותר

השופר את יטול  שמא גזירה בה, בקיאים הכל ואין שופר  בתקיעת
הרבים. ברשות אמות ארבע ויעבירנו ללמוד הבקי אצל  וילך בידו
גזירה, משום במקדש דבר אוסרים שאין  תוקעים, היו במקדש  הלכך 

ירושלים, בכל  גם תוקעים היו  הרמב"ם ולדעת במקדש . שבות שאין לפי
דין  בית שכן  שם, גזרו לא הגדול , דין  בית בירושלים והיה שהואיל

השופר את להעביר שאסור  אותם ומודיעים העם את מזהירים היו 
הרבים ט ט ט ט ).).).).ברשות בבבב,,,, שופרשופרשופרשופר לתקוע ((((הלהלהלהל'''' שהאיסור  בגמרא דעה יש  אמנם

אומר  אחד  כתוב שכן התורה, מן  נדרש  כדכדכדכד):):):):בשבת כגכגכגכג,,,, "בחודש((((ויקראויקראויקראויקרא
שבתון , לכם יהיה לחודש באחד  "השביעי d r e x z o e x k f,אחד וכתוב

א א א א ):):):):אומר כט כט כט כט ,,,, לחודש ...((((במדברבמדברבמדברבמדבר באחד השביעי d"ובחודש  r e x z m e i
בשבת להיות שחל  טוב ביום כאן אלא כיצד? הא לכם", (`oiיהיה

izdw - zex`ean zeipyn

elÎdl wxt aei` - miaezk

äì ÷øô áåéàfhÎai

áé:íéòø ïBàb éðtî äðòé àìå e÷òöé íLâé:äpøeLé àì écLå ìû | òîLé-àì àåL-Càãéóà ¨´¦−§£§´Ÿ©£¤®¦¹§¥À§´¨¦«©¨ −§Ÿ¦§©¬¥®§¹©©À´Ÿ§¤«¨©´
:Bì ììBçúe åéðôì ïéc epøeLú àì øîàú-ékåè:ãàî Lta òãé-àìå Btà ã÷t ïéà-ék äzòåæèáBiàå ¦«−Ÿ©´Ÿ§¤®¦¬§¹¨À̈§¬¥««§©À̈¦© −¦¨©´©®§«Ÿ¨©−©©´§«Ÿ§−¦

:øaëé ïélî úòã-éìáa eäét-äöôé ìáä¤´¤¦§¤¦®¦§¦©¹À©¦¦¬©§¦«
åì ÷øô áåéàdÎ`

à:øîàiå àeäéìà óñiåá:íélî dBìûì ãBò ék jeçàå øéòæ éì-øzkâéìòôìe ÷Bçøîì éòã àOà ©¬Ÿ¤¡¦À©Ÿ©«©©¦´§−¥©£©¤®¨¦³−¤¡´©¦¦«¤¨´¥−¦§¥¨®¹§Ÿ£¦À
:÷ãö-ïzàã:Cnò úBòc íéîz élî ø÷L-àì íðîà-ékä:áì çk øéak ñàîé àìå øéak ìû-ïä ¤«¥«¤«¤¦«¨ −§¨Ÿ¤´¤¦¨®§¦−¥´¦¨«¤¥´© −¦§´Ÿ¦§¨®©¹¦À´Ÿ©¥«

i"yx
(·È).å÷òöé íù מפני העניים צועקים שם אשר וראה

עונה: אינו והוא אותם העושקים àåù(È‚)גאון êà
.òîùé àì:מיד.äðøåùé àì éãùå אלא מיד להנקם

אפו: øîàú.(È„)מאריך éë óà שאין אתה כ"ש
אשר  על ותזעק תאמר ואתה ידו על אם כי באה צעקתך
הקובלים  אותם כלומר עמו להתווכח תשורנו לא
תשורנו: שלא תצעק ואתה לענות' ממהר אינו וצועקים

.åéðôì ïéã(סס"א שהוא:(דברך מקום וקוה ììåçúå.בכל
פקידתäúòå.(ÂË)לתנחומין: היא אין כי לך (אפו)דע

עוונותך: רוב לפי כלום אינה עליך ùôáזאת òãé àìå
.ãàî:ידעם לא כאילו הבור' התנהג חטאך ùôá.ברוב

ופשתם כמו רוב ג)ל' וגו'(מלאכי תפושו כי (ירמיה וכמו

הנגעג) פשה יג)כי מאד:øéáëé.(ÊË):(ויקרא ל'
(‡).àåäéìà óñåéå הדרשן משה רבי בטעמי ראיתי

רביעי  וזה איוב ריעי ג' כנגד מענות ג' אמר שלפיכך
תוספת: נקרא êåçàå.(·)לפיכך øéòæ éì øúë'ל כולו

כאשר  הוחל ל' כתר ואגידך, מעט לי הוחל הוא ארמי
ייחלו איים ולתורתו יונתן מב)תירגם יכתרון:(ישעיה

.äåìàì:במקומו êîò.(„)לבאים úåòã íéîú הנה
שלימה: שדעתך סבור שאתה עמך לדבר עתה אתחיל

(‰).øéáë ìà ïä:וברחמים ñàîé.בחכמה àìå:עני
.áì çë øéáë:רשע יחיה לא לפיכך להתנקם הוא

cec zcevn
(·È).Â˜ÚˆÈ Ì˘ההיא בעת ידום  המשכיל  הצדיק כי ועל ר "ל 

שם לכן האלה כדברים  בם  לדבר הדור ברשעי מיחה ולא
ולא מכאובים  על הצדיקים גם יצעקו האלה הרשעים  במקום 
הרעי' וגאות גאון מפני פניו יסתיר כי המקום להם יענה
רשעים כשירבו אבל  החסד  מצד  בא הגמול כל  כי  העושקי'
יעשה ולא יחד  מכולם פניו מסתיר  אז בידם ימחה לא והצדיק
על  לו בא  שהכל  לאיוב יאמר וכאילו לצדיק  אף חסד עוד 

הדור: ברשעי כראוי מיחה ˘Â‡.(È‚)שלא  Í‡כי עם ר "ל 
והצדיק הפושעים כשירבו זהו לפעמים  פניו מסתיר המקום 

משגיח  באמת כי יעשה אשר  המעשה את יראה לא  ושדי אל ישמע  לא  זמן  בכל  אשר  האומר דברי שוא אך בהם  מיחה לא
בכל : ˙‡Ó¯.(È„)הוא ÈÎ Û‡ותפקדנו וכו' אנוש מה כמ"ש בו להשגיח  האדם את  תראה  לא המקום  מול  אתה שתאמר  אף 

ז)וכו ' התפלה(לעיל כי לו התפלל ולזה למעלה  דין יש  כי הוא כן לא  הנה לתפלה  מקום ואין למעלה  דין שאין מזה ונמשך 
לתפלה : מקום ויש דין  יש ממילא  משגיח  והוא הואיל  כי רשעיםÚÂ˙‰.(ÂË)מועלת  ירבו כאשר עתה אבל  משגיח הוא כי  ואף

בעבור ההוא  הדור באנשי ישגיח  ולא ידע לא כאלו  עצמו ועשה  והסתירו פניו הסר לזה  וכו' עושי  אלוה איה  יאמר  מי ואין 
מיחה: לא כי על החסד יקבל  לא  הצדיק  ואף  מכלים  באין  הרשע מאד  נתרבה הבל ÂÈ‡Â·.(ÊË)כי בדברי פיו יפתח  איוב  אבל 

זמן: בכל  בשפלים משגיח  שאינו „Ú˙.לומר ÈÏ··בעלמא אמרים ירבה לזה היסורים מכאוב מגודל  שלימה דעתי שאין בעבור 
בהשכל  על ולא אין הלא לומר אמרים ישיב כי הטוב את עשה כי עם מכאוביו על יתרעם אשר איוב תלונות על להשיב ההיא מהמענה (העולה

בידם  ימחה לא והצדיק הפושעים ירבו כאשר ולזה הגמול בא החסד מצד אולם ברשעו לו יזיק ומה בצדקו לו יועיל מה כי לאדם גמול לשלם המקום

הדור) ברשעי כראוי מיחה לא כי הטוב מעשה גמול איוב יקבל לא זה ובעבור החסד עוד יקבל :לא
(‡).ÛÒÂÈÂ:הראשונים מאמריו לחזק דברים להוסיף רק עתה בא לא  כי ויוסף אמר איוב התלונן אשר  כל על  השיב כבר כי על 
(·).ÈÏ ¯˙Î לך ואגיד  זמן  מעט  לי המתן  עוד  אמר לזה  מה , להשיב הוא ויבוא מאמריו כל  השלים  שכבר איוב  יחשוב  לבל 

ובמקומו: אלוה בעבור מלים  עמדי  עוד  יש  כי „ÈÚ.(‚)אמרים  רבים‡˘‡ ישמעו למען למרחוק  דעתי להשמיע  קול אשא
וישיב : יבא להשיב  הרוצה כל  ˆ„˜.וכאומר  Ô˙‡ ÈÏÚÂÙÏÂ: ויוצרי פועלי בעבור צדק ‡ÌÓ.(„)אדבר ÈÎדברי אין  באמת כי

אבל  שקר באמרי להקניטך  לי ומה  אנחנו אוהבים  הלא כאומר  עמך ושלמים תמימים  המה הדעות  כי  הקניטך ולמען שקר אמרי
אמרי : יכזב  מי ימצא  לא  כי ממי אירא ולא למרחוק דעי אשא  ולזה  אגיד  È·Î¯.(‰)האמת Ï‡ Ô‰ מאד חזק  האל  כי עם הנה 

היצה "ר: מול  לעמוד  הלב בכח  חזק הוא אם התם את ימאס ולא בשפלים משגיח מ "מ  מי עם וערך  יחוס לו ואין

oeiv zcevn
(‚È).‰¯Â˘È:יראנה(„È).ÏÏÂÁ˙Â ויחל כמו תפלה  ענין
לב)משה דוד Ù˜„.(ÂË):(שמות מקום ויפקד  כמו (ש"א חסר

אפיך ‡ÂÙ.:כ) בזעת כמו ג)פניו כמו·Ù˘.:(בראשית רבוי ענין
תפשה יג)פשה  פיÙÈˆ‰.(ÊË):(ויקרא פציתי  כמו (שופטים יפתח

כבירÈ·ÎÈ¯.:יא) לא כמו טז)ירבה :(ישעיה
(·).¯˙Îייחלו איים  ולתורתו כי המתנה מב)ענין ת"י(שם

שם ÈÚÊ¯.יכתרון : זעיר עמו  כח)מעט  לך ÍÂÁ‡Â.:(שם ואגיד 
לי שמע אחוך טו)כמו :(לעיל
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מ מ מ מ ):):):): כגכגכגכג,,,, ודרשו:((((ויקראויקראויקראויקרא ימים", שבעת אֿלהיכם ה' לפני  "ושמחתם

,"mkidlÎ` 'd iptl"כל המינים בארבעת לשמוח חייבים במקדש, היינו 
הסוכות, ימי הרמב"ם:äðéãnáeשבעת ולפי למקדש ; מחוץ היינו  – ÇÀÄÈ

ירושלים, את גם כולל ש "מקדש" לירושלים, חוץ העיירות בשאר היינו 
הקודמות, במשניות כבר  שבארנו lhipכמו aleld didãçà íBé– ÆÈ

שנאמר החג, של הראשון טוב mkl((((שם שם שם שם ):):):):ביום mzgwle"o e y ` x d m e i a
"xcd ur ixt,שווים ומדינה מקדש היו  שבת דחיית לענין ברם וגו '.

דוחה  הלולב נטילת היתה בשבת, להיות הראשון  טוב יום חל  שאם

שבת  דוחה היתה לא החג, ימי בשאר ואילו במדינה, אפילו  שבת
במקדש. ïaאפילו  ïðçBé ïaø ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMîÄÆÈÇÅÇÄÀÈÄÀÄÇÈÈÈÆ

äòáL äðéãna ìhð áìeì àäiL ,éàkæימי שבעת בכל – ÇÇÆÀÅÈÄÈÇÀÄÈÄÀÈ
Lc÷nìהסוכות, øëæשנאמר יז יז יז יז ):):):):– לללל,,,, אין ((((ירמיה ירמיה ירמיה ירמיה  דורש היא, "ציון  ÅÆÇÄÀÈ

חכמים  אסרו בשבת ברם, למקדש. זכר לעשות שצריך  ומכאן לה",
ארבע ליטו  יעבירנו  שמא גזירה הראשון, ביום ואפילו  הלולב את ל

הרבים. ברשות øeñàאמות Blk óðä íBé àäiLå התקין ועוד  – ÀÆÀÅÈÅËÈ
זכאי , בן יוחנן xnerdרבן ztpd mei `diy,בניסן עשר  ששה ,elek

xeq`שנאמר החדשה, התבואה מן בו  יייי----ידידידיד):):):):לאכול  כגכגכגכג,,,, "כי((((ויקראויקראויקראויקרא
והבאתם  קצירה, את וקצרתם לכם נותן אני אשר הארץ אל תבואו 

תאכלו  לא וכרמל  וקלי  ולחם הכהן ... אל קצירכם ראשית עומר  את
שאסור ומכאן  אֿלהיכם", קרבן את הביאכם עד הזה, היום עצם עד 

עשר בששה העומר מנחת הקרבת קודם החדשה התבואה מן לאכול
הותר העומר, משקרב קיים, היה המקדש  שבית בזמן  ואמנם בניסן;

קרבן  את הביאכם "עד נאמר: שהרי  החדשה, התבואה מן  לאכול מיד
אבל מיד . החדש  הותר  העומר  הקרבת שלאחר ומשמע אֿלהיכם",

עשר ששה שיום זכאי, בן  יוחנן  רבן  התקין המקדש בית חורבן  לאחר
החדש מן  בו  לאכול אסור  כולו  יהא העומר, הנפת יום שהוא בניסן,

– יב ג, סוכה oipra(עיין mitqep mihxt dpynd xe`a ileya ep`ad my
.(dnrhe ef dpwz

ביום  הלולב שנטילת המקדש, בית בזמן משופר לולב הוא שונה ששנינו, כפי
דוחה  היתה לא שופר תקיעת ואילו  במדינה, אפילו  שבת דוחה היתה הראשון 
בין הבדל  יש המקדש בית משחרב ואף בלבד ; במקדש אם כי במדינה, שבת
ואילו הראשון, ביום אפילו  שבת דוחה אינה לולב שנטילת לשופר, לולב
דין. בית בפני  בשבת תוקעים שיהיו זכאי , בן  יוחנן רבן  התקין  שופר בתקיעת

ראשון: ראשון על נשיב הללו? ההבדלים טעם ומה
תשרי,`. חודש בראש הוא שופר שתקיעת לפי  הוא, המקדש בית בזמן ההבדל

שלא  במדינה, הלכך  (ובירושלים); במקדש אלא החודש בקביעות ידעו ולא
שופר תקיעת היתה לא מספק, החג את ועשו  השנה, ראש וודאי  הוא אם ידעו 
כולה  במדינה להודיע הספיקו  כבר הסוכות חג  עד  אבל  מספק. שבת דוחה
של הראשון שיום לכול  ומפורסם ברור והיה תשרי, חודש ראש נקבע מתי 

לולב נטילת מצוות לקיום הראוי  יום הוא נטילת סוכות הלכך  התורה, דין לפי
במדינה אף שבת דוחה היתה הראשון ביום ixi`nd)לולב ;xe`nd lra ;zetqez).

.a לתקוע יחיד יכול  שופר  שבתקיעת לפי הוא, הבית חורבן  לאחר  ההבדל 

דין שבית מפני חכמים, גזרו  לא דין  בית במקום הלכך כולם, את ולהוציא
שמצוותו בלולב כן  שאין  מה בפרקנו, א' במשנה שבארנו כמו  הן, זריזין
בכל תוקעין שיהו זכאי  בן  יוחנן  רבן התקין  מכאן ואחד. אחד  לכל מסורה
ועוד כלל. השבת את ידחה שלא גזרו, בלולב ואילו דין . בית בו שיש מקום
יש  בשופר ואילו  הסוכות, ימי  בשאר אף ניטל  שלולב לפי  בזה, אמרו  טעם
הוא  השנה ראש שאף פי  על ואף שופר. תקיעת מצוות תשתכח שמא חשש
בא  ששופר  משום או  אחד; יום אלא אינו תורה מדין מקום מכל  ימים, שני

מלולב יותר aeh").לזכרון  mei zetqez" ;zetqez ;o"xd)
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החודש. קידוש  בענין  בה ומדובר  זכאי , בן  יוחנן רבן בתקנות ממשיכה משנתנו

íBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eéä äðBLàøa שלושים של  – ÈÄÈÈÀÇÀÄÅÇÙÆÈÇ
והעידו  החמה, לשקיעת סמוך היום, בסוף עדים באו שאפילו  לחודש,
את  עדותם פי  על  מקדשים הדין  בית היו  בחידושה, הלבנה את שראו

כבר כמעט שהיום פי על  אף חודש, ראש  אותו ועושים השלושים יום
שאם  באלול, שלושים ליום משנתנו כוונת המפרשים רוב ולפי  עבר .

בית  היו  הלבנה, את שראו  והעידו  היום אותו בסוף אפילו העדים באו
השנה, וכראש  חודש  כראש  באלול השלושים יום את מקדשים דין

קדושת  בו  נוהגים היו העדים, לביאת יום אותו  כל  מצפים שהיו וכיון
מחשש באלול, ותשעה העשרים של  הערב מתחילת היינו מספק, החג

השנה ראש  יום אותו  ונמצא עדים, יבואו המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).שמא tíòÇÇ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
àálî íéãòä eäzLð úçà,לחשיכה סמוך  עד –eì÷ì÷úðå ÇÇÄÀÇÈÅÄÄÈÙÀÄÀÇÀÀ

øéMa íiåìä וכן שחר, של  התמיד  הקרבת בשעת ויום, יום בכל  – ÇÀÄÄÇÄ
של שיר אומרים הלויים היו הערביים, בין  של  התמיד  הקרבת בשעת

העדים  באו  שלא זמן  כל אבל  השנה; לראש  מיוחד שיר  והיה יום,
הואיל באלול, שלושים של שבשחר  כלומר חול , של שיר אומרים היו 
לפיכך לאו , אם היום יתקדש אם ידעו ולא עדיין, באו לא החודש ועדי 

חול. של  השיר  את שחר של התמיד בהקרבת אומרים הלויים היו 
החודש עדי באו כבר אם הערביים, בין  של  התמיד הקרבת לאחר אבל 

הלויים  היו  באלול, השלושים יום את פיהם על דין  בית וקידשו
מלבוא, העדים אחרו אחת פעם השנה. ראש של השיר את אומרים

איזה  הלויים ידעו ולא הערביים, בין של התמיד  הקרבת שעת והגיעה
כאן: ששנינו זהו  חול . של  שיר או החג של  שיר  אם לומר, mrtשיר 

xiya miield elwlwzpe `ealn micrd edzyp zg` בגמרא ונחלקו  –
הפיסקא xiya":בפירוש miield elwlwzpe" אמרו שלא מפרשים, יש

שיר אמרו שלא מפרשים, ויש חול; של  שיר אלא טוב יום של שיר 
ועשו  החודש  את דין  בית וקידשו יום מבעוד  עדים באו כך  אחר  כלל .

מנחה. של בשיר  הלויים שקלקלו  ונמצא השנה, ראש  יום f`nאותו
eðé÷úä, דין בית –ïéìa÷î eäé àHL,החודש עדות –ãò àlà ÄÀÄÆÀÀÇÀÄÆÈÇ
äçðnä.הערביים בין של  התמיד הקרבת זמן  עד  –íéãò eàa íàå ÇÄÀÈÀÄÈÅÄ

Lã÷ øçîìe Lã÷ íBiä BúBà ïéâäBð ,äìòîìe äçðnä ïîÄÇÄÀÈÀÇÀÈÂÄÇÙÆÀÈÈÙÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïé÷úäéàkæ ïa ïðçBé ïaø,ïéc úéa Ba LiL íB÷î ìëa ïéò÷Bz eäiL.øîàøæòìà éaø:ïé÷úä àGïðçBé ïaø ¦§¦©¨¨¨¤©©¤§§¦§¨¨¤¤¥¦¨©©¦¤§¨¨¦§¦©¨¨¨
éàkæ ïaãáìa äðáéa àlà.Bì eøîà:ïéc úéa Ba LiL íB÷î ìk ãçàå äðáé ãçà. ¤©©¤¨§©§¤¦§©¨§¤¨©§¤§¤¨¨¨¤¤¥¦
·äðáé ìò äøúé íéìLeøé äúéä úàæ ãBòå,àáì äìBëéå äáBø÷e úòîBLå äàBø àéäL øéò ìkL–ïéò÷Bz. §Ÿ¨§¨§¨©¦§¥¨©©§¤¤¨¦¤¦¨§©©§¨¦¨¨Ÿ§¦

ïéò÷Bz eéä àG äðáéáe,ãáìa ïéc úéáa àlà. §©§¤¨§¦¤¨§¥¦¦§©
‚äòáL Lc÷na ìhð áìelä äéä äðBLàøa,ãçà íBé äðéãnáe.ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMîïa ïðçBé ïaø ¨¦¨¨¨©¨¦¨©¦§¨¦§¨©§¦¨¤¨¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤

:äðéãî äéåø÷ é"à.c"a ea yiy mewn lka:åá ïéò÷åú íù åàá äø÷îáù àìà ïéòåá÷ ïðéà åìéôàå.dpaia `l`ïëå .åéîéá äìåãâ éøãäðñ íù äúéäù
:äùìùå íéøùò ìù ã"áá àì ìáà ,äìåãâ éøãäðñ íù äúìâù íå÷î ìëá.'eke el exn`åá ùéù íå÷î ìë øáñ àî÷ àðúã ,÷"úì åì åøîà ïéá àëéà

:åì åøîàë äëìäå .àì éàø÷à ìù ã"á ìáà ,äðáéá åîë òåá÷ ã"á åá ùéù íå÷î ìë ãçàå äðáé ãçà ,éøáñ åì åøîàå .éàø÷àá åìéôàå ,ã"á
aaaa.milyexi dzid z`f cereäùù ãò ïéáùåé ã"áù ,ùã÷îá íéáùåé ã"áù ïîæ ìë øéòä ìëá ïéò÷åú åéä íéìùåøéá ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî

:'åë äðáé ìò äøéúé íéìùåøé äúéä úàæ ãåòå .ã"á éðôá àìà øéòä ìëá ïéò÷åú åéä àì äðáéáå .íåéá úåòù.d`ex `idy xir lkúáùåéì èøô .íéìùåøé
:äá ïéò÷åú åéä àì äáåø÷ äúéäù ô"òàù ìçðá.zrneye:øää ùàøá úáùåéì èøô.daexwe:íåçúì õåç úáùåéì èøô.`al dlekieäì ÷éñôîì èøô

:øäð
bbbb.dray ycwna lhip aleláéúëã(â"ë àø÷éå):íéîé úòáù íëéäìà 'ä éðôì íúçîùå.cg` mei dpicnaeáéúëã(íù):ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå

`xephxa yexit

(drexz oexkf `l` ea בחול להיות שחל  טוב ביום כאן  ,drexz mei)
(`ed דוחים (בבבלי ) בסוגייתנו אבל  בירושלמי. גם הטעם מבואר  וכן  .

א  שכן הזה, הטעם תוקעים את היו כיצד הוא, התורה מן האיסור ם

בברייתא: שנו  שכן מלאכה, אינה שופר תקיעת הרי  ועוד, במקדש?
תעשו " לא עבודה מלאכת כט כט כט כט ))))"כל  שופר((((במדברבמדברבמדברבמדבר תקיעת יצאה –

היא  הגמרא מסקנת מכאן  מלאכה. ואינה חכמה שהיא הפת ורדיית
שהואיל לשיטתם, מבואר בירושלמי  ברם, לעיל. הטעם שבארנו כמו 

לפיכך השנה, ראש ודאי  שהוא החודש , בקביעות יודעים היו ובמקדש 
בשבת  גם תרועה יום עושים החג קרבנות שקרבים שבמקום אמרו 

יייי).).).). כט כט כט כט ,,,, רבה רבה רבה רבה  ויקראויקראויקראויקרא א א א א ;;;; דדדד,,,, ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי ïé÷úä((((עייןעייןעייןעיין Lc÷nä úéa áøçMîÄÆÈÇÅÇÄÀÈÄÀÄ
ïéò÷Bz eäiL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø השנה ראש  של טוב ביום – ÇÈÈÈÆÇÇÆÀÀÄ

בשבת, להיות ïécשחל úéa Ba LiL íB÷î ìëa סנהדרין היינו – ÀÈÈÆÆÅÄ
אינם  ואפילו  שבגמרא), רש"י לפי  משמע (כך ושלושה עשרים של
מפרשים, ויש בו. תוקעים שם, היו במקרה אלא מקום באותו  קבועים

מומחים שלשה של  דין בית בו  שיש  במקום הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))אפילו .((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;;
ולא  הן זריזין  דין שבית "מפני  הטעם, מבאר שהרמב"ם הזכרנו וכבר 

דין  שבית הרבים, ברשות בפניהם השופר  להעביר התוקעין יבואו
אותן " ומודיעין  העם את ט ט ט ט ).).).).מזהירין בבבב,,,, שופר שופר שופר שופר  øæòìà:((((הלהלהלהל'''' éaø øîàÈÇÇÄÆÀÈÈ

ãáìa äðáéa àlà éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úä àG שבה – ÄÀÄÇÈÈÈÆÇÇÆÈÀÇÀÆÄÀÇ
בכל הדין והוא המקדש . שחרב לאחר  בימיו , הגדולה הסנהדרין  ישבה

אחר. דין  בבית לא אבל הגדולה. הסנהדרין  שם שגלתה eøîàÈÀמקום
ïéc úéa Ba LiL íB÷î ìk ãçàå äðáé ãçà :Bì יבנה בין  – ÆÈÇÀÆÀÆÈÈÈÆÆÅÄ

קבוע  דין  בית היינו ליבנה, הדומה דין בית בו  שיש  מקום כל ובין
ושלושה עשרים דין ((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))של בית אפילו אחרים מפרשים ולדעת ,

וקבועים מומחים שיהו  ובלבד  שלושה, בשבת.((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ))))של בו תוקעים ,
במקום  ואף תוקעים. אין  באקראי  דין בית שם שבאו במקום אבל 

חוץ  אבל  דין, בית בפני  אלא תוקעים אין קבוע, דין  בית בו  שיש 
בשבת  תוקעים אין דין שם שם שם שם ).).).).לבית רמברמברמברמב""""םםםם ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

i p y m e i
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השנה  בראש  שופר תקיעת בענין יבנה על לירושלים שהיו ביתרונות דנה משנתנו
היו שבירושלים הוא: במשנה, מפורש שאינו האחד , היתרון  בשבת. להיות שחל
אלא  תוקעים היו לא וביבנה דין, בית בפני שלא בין דין  בית בפני  בין  תוקעים

נוסף. יתרון על ללמד  איפוא, באה, משנתנו  דין. בית בפני
הרמב"ם, של  פירושו לפי ביותר היא שמתיישבת להקדים, יש  המשנה ולהבנת

הקודמת: במשנה ששנינו  ומה "מקדש ", נקראת כולה eidשירושלים ycwna"
"mirwez,לירושלים יתרונות שהיו ללמד , משנתנו באה ומכאן ירושלים. בכל  היינו ,

הבית. חורבן  לאחר  יבנה על קיים, היה המקדש שבית בזמן

äðáé ìò äøúé íéìLeøé äúéä úàæ ãBòå היתרון על נוסף – ÀÙÈÀÈÀÈÇÄÀÅÈÇÇÀÆ

על זה יתרון גם לירושלים היה למשנתנו), (בהקדמה לעיל  שהבאנו

äàBøיבנה, àéäL øéò ìkL היושבת עיר  להוציא ירושלים; את – ÆÈÄÆÄÈ
אותה, רואה אינה לירושלים קרובה שהיא פי  על  שאף úòîBLåÀÇÇבעמק,

בראש היושבת עיר  להוציא בירושלים, שתוקעים השופר קול את –
שומעת, ואינה ירושלים את רואה שהיא לירושלים,äáBø÷eההר , – ÀÈ

בתחומה, נמצאת àáìשהיא äìBëéå לבוא יכולים שאנשיה – ÄÈÈÙ
ארבעת  בה שיש עיר  כל  ביניהן; מפסיק נהר שאין  ברגל, לירושלים

הללו , בירושלים.ïéò÷Bzהתנאים כמו  בשבת, שחל  השנה בראש  בה – ÀÄ
äðáéáeGãáìa ïéc úéáa àlà ,ïéò÷Bz eéä àבפני היינו  – ÀÇÀÆÈÀÄÆÈÀÅÄÄÀÇ

למשנתנו). (בהקדמה שהזכרנו כמו  דין, בית

המקדש  שבית שבזמן  הרמב"ם, לפי ביותר  מתיישבת שמשנתנו בארנו, כבר
ובאה  ירושלים, בכל  בשבת להיות שחל  השנה בראש תוקעים היו  קיים היה
לירושלים, הסמוכים במקומות אף אלא בירושלים רק שלא ללמד, משנתנו 

תוקעים. היו  לבוא, ויכולים וקרובים ושומעים שרואים כל 
ירושלים היתה זאת "ועוד כך : מפרש רש"י אף dואמנם p i i p a a d c e r a יתרה

הקודמת: במשנה פירש רש"י  שהרי הוא, תמוה זה פירושו  אבל יבנה". על 
"dpicna `l la`" שלא רש"י , לדעת נמצא בגבולין ". ולא בירושלים "לא –

וכיצד, בלבד, המקדש בבית אלא השנה ראש בה שחל  בשבת תוקעים היו
ויכולה  וקרובה ושומעת רואה שהיא עיר "שכל משנתנו , תתיישב איפוא,

תוקעים? היו לא עצמה בירושלים אף והלא תוקעין"? לבוא
ירושלים  על  בה שמדובר  משנתנו , את ליישב התוספות בעלי  נדחקים מכאן
הראב"ד כותב וכן  ליבנה. החורבן  שבין  בתקופה המקדש, בית חורבן לאחר
תוקעין היו  לא המקדש בית "בזמן ח): ב, שופר  הל ' לרמב"ם (בהשגותיו 

לה" הסמוך  בכל  תוקעין שחרב, בזמן אבל במקדש, .(milyexil)אלא
ירושלים  בין  לחלק יפה טעם ידעתי "ולא כותב: טוב" יום "תוספות בעל אבל 

במשנתנו: פירש רש"י  שהרי  ועוד , בחורבנה... כשירושלים z`fליבנה, cere
.dpiipaa dcera milyexi dzid במשנה רש"י שפירש שמה לפרש, לנו  נראה ולכן 

dpicna"הקודמת: `l la`" שלא כוונתו אין בגבולין , ולא בירושלים לא –
ירושלים, ובין  המקדש בית בין  הבדל שהיה אלא בירושלים, כלל תוקעים היו
בראש  תוקעים היו  שבמקדש והם: משנתנו, מתוך  המתבררים הפרטים כפי
שאין לפי יושבים, היו  לא דין  שבית בזמן אפילו בשבת להיות שחל השנה
יושבים  דין  שבית זמן כל אלא תוקעים היו  לא בירושלים ואילו במקדש, שבות
יבנה, על  יתירה ירושלים היתה מקום, ומכל  הצהרים. עד כלומר במקדש,
בין דין בית בפני  בין יושבים, דין  שבית זמן  כל  תוקעים היו  שבירושלים

כירושלים,שלא דינה היתה וכו' ושומעת רואה שהיא עיר כל  וכן  דין , בית בפני 
בלבד. דין בית בפני אלא בשבת תוקעים היו  לא החורבן , לאחר ביבנה, ואילו

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת, המשנה אגב כאן  והובאה יב), (ג, סוכה במסכת כולה נשנתה זו משנה
זכאי. בן  יוחנן רבן של תקנותיו שאר להשמיענו  כדי

äðBLàøa,קיים היה המקדש שבית בזמן –ìhð áìelä äéä ÈÄÈÈÈÇÈÄÈ
äòáL Lc÷na המינים בארבעת שנאמר הסוכות, ימי  שבעת בכל – ÇÄÀÈÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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éàkæ,Lc÷nì øëæ äòáL äðéãna ìhð áìeì àäiL;ðä íBé àäiLåøeñà Blk ó. ©©¤§¥¨¦¨©§¦¨¦§¨¥¤©¦§¨§¤§¥¨¥ª¨
„íBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eéä äðBLàøa.àálî íéãòä eäzLð úçà íòt,øéMa íiåìä eì÷ì÷úðå. ¨¦¨¨§©§¦¥©Ÿ¤¨©©©©©¦§©¨¥¦¦¨Ÿ§¦§©§§©§¦¦©¦

äçðnä ãò àlà ïéìa÷î eäé àHL eðé÷úä.äìòîìe äçðnä ïî íéãò eàa íàå–Lã÷ íBiä BúBà ïéâäBð ¦§¦¤§§©§¦¤¨©©¦§¨§¦¨¥¦¦©¦§¨§©§¨£¦©Ÿ¤
Lã÷ øçîìe.Lc÷nä úéa áøçMî,ïé÷úäéàkæ ïa ïðçBé ïaø,íBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eäiL.øîàéaø §¨¨Ÿ¤¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤©©¤§§©§¦¥©Ÿ¤¨©¨©©¦

.spd mei `diye:øîåòä úôðä íåé.xeq` elek:ìåæâä áìåì ÷øôá ùøåôî àîòèå .ùãçä ïî ìåëàì
cccc.xiya mield elwlwzpeè"åé ìù øéù åð÷ú êëéôì äçðîä íãå÷ íéàá íéãòä åéä íéîòô áåøù éôì .ììë øéù åá åøîà àìå ,íéáøòä ïéá ìù ãéîú ìù

ìù øéù àìà ,è"åé ìù øéù åì åð÷ú àì åàì íà íåéä ùã÷úé íà åòãé àìå íéãò åàá àì ïééãò íéîòô áåøù øçù ìù ãéîúáå .íéáøòä ïéá ìù ãéîúá
,è"åé ìù øéù åà ìåç ìù øéù åøîàé íà íéåìä åòãé àì ,íéãò åàá àì ïééãòå íéáøòä ïéá ìù ãéîú úáø÷ä úòù òéâäù íòô åúåàå .íéøîåà åéä ìåç

:ììë øéù åøîà àìå.ycew meid eze` oibdepäìéìáù àöîðå ã"á åäåùã÷éå øçî íéãò åàåáé àîù ,ùãå÷ åá åâäð ìåìàá è"ë øçàìù ìéì äëéùçùîã
äìòîìå äçðîä ïî íàå .ùãå÷ åá åâäð äôéù òãåðå ùãåçä úà ïéùã÷î ã"á äçðîä íãå÷ íéãò åàá íàå .äçðîä ãò íåéä ìë øçîì ïëå àåä è"åé ìéì

`xephxa yexit

מ מ מ מ ):):):): כגכגכגכג,,,, ודרשו:((((ויקראויקראויקראויקרא ימים", שבעת אֿלהיכם ה' לפני  "ושמחתם

,"mkidlÎ` 'd iptl"כל המינים בארבעת לשמוח חייבים במקדש, היינו 
הסוכות, ימי הרמב"ם:äðéãnáeשבעת ולפי למקדש ; מחוץ היינו  – ÇÀÄÈ

ירושלים, את גם כולל ש "מקדש" לירושלים, חוץ העיירות בשאר היינו 
הקודמות, במשניות כבר  שבארנו lhipכמו aleld didãçà íBé– ÆÈ

שנאמר החג, של הראשון טוב mkl((((שם שם שם שם ):):):):ביום mzgwle"o e y ` x d m e i a
"xcd ur ixt,שווים ומדינה מקדש היו  שבת דחיית לענין ברם וגו '.

דוחה  הלולב נטילת היתה בשבת, להיות הראשון  טוב יום חל  שאם

שבת  דוחה היתה לא החג, ימי בשאר ואילו במדינה, אפילו  שבת
במקדש. ïaאפילו  ïðçBé ïaø ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMîÄÆÈÇÅÇÄÀÈÄÀÄÇÈÈÈÆ

äòáL äðéãna ìhð áìeì àäiL ,éàkæימי שבעת בכל – ÇÇÆÀÅÈÄÈÇÀÄÈÄÀÈ
Lc÷nìהסוכות, øëæשנאמר יז יז יז יז ):):):):– לללל,,,, אין ((((ירמיה ירמיה ירמיה ירמיה  דורש היא, "ציון  ÅÆÇÄÀÈ

חכמים  אסרו בשבת ברם, למקדש. זכר לעשות שצריך  ומכאן לה",
ארבע ליטו  יעבירנו  שמא גזירה הראשון, ביום ואפילו  הלולב את ל

הרבים. ברשות øeñàאמות Blk óðä íBé àäiLå התקין ועוד  – ÀÆÀÅÈÅËÈ
זכאי , בן יוחנן xnerdרבן ztpd mei `diy,בניסן עשר  ששה ,elek

xeq`שנאמר החדשה, התבואה מן בו  יייי----ידידידיד):):):):לאכול  כגכגכגכג,,,, "כי((((ויקראויקראויקראויקרא
והבאתם  קצירה, את וקצרתם לכם נותן אני אשר הארץ אל תבואו 

תאכלו  לא וכרמל  וקלי  ולחם הכהן ... אל קצירכם ראשית עומר  את
שאסור ומכאן  אֿלהיכם", קרבן את הביאכם עד הזה, היום עצם עד 

עשר בששה העומר מנחת הקרבת קודם החדשה התבואה מן לאכול
הותר העומר, משקרב קיים, היה המקדש  שבית בזמן  ואמנם בניסן;

קרבן  את הביאכם "עד נאמר: שהרי  החדשה, התבואה מן  לאכול מיד
אבל מיד . החדש  הותר  העומר  הקרבת שלאחר ומשמע אֿלהיכם",

עשר ששה שיום זכאי, בן  יוחנן  רבן  התקין המקדש בית חורבן  לאחר
החדש מן  בו  לאכול אסור  כולו  יהא העומר, הנפת יום שהוא בניסן,

– יב ג, סוכה oipra(עיין mitqep mihxt dpynd xe`a ileya ep`ad my
.(dnrhe ef dpwz

ביום  הלולב שנטילת המקדש, בית בזמן משופר לולב הוא שונה ששנינו, כפי
דוחה  היתה לא שופר תקיעת ואילו  במדינה, אפילו  שבת דוחה היתה הראשון 
בין הבדל  יש המקדש בית משחרב ואף בלבד ; במקדש אם כי במדינה, שבת
ואילו הראשון, ביום אפילו  שבת דוחה אינה לולב שנטילת לשופר, לולב
דין. בית בפני  בשבת תוקעים שיהיו זכאי , בן  יוחנן רבן  התקין  שופר בתקיעת

ראשון: ראשון על נשיב הללו? ההבדלים טעם ומה
תשרי,`. חודש בראש הוא שופר שתקיעת לפי  הוא, המקדש בית בזמן ההבדל

שלא  במדינה, הלכך  (ובירושלים); במקדש אלא החודש בקביעות ידעו ולא
שופר תקיעת היתה לא מספק, החג את ועשו  השנה, ראש וודאי  הוא אם ידעו 
כולה  במדינה להודיע הספיקו  כבר הסוכות חג  עד  אבל  מספק. שבת דוחה
של הראשון שיום לכול  ומפורסם ברור והיה תשרי, חודש ראש נקבע מתי 

לולב נטילת מצוות לקיום הראוי  יום הוא נטילת סוכות הלכך  התורה, דין לפי
במדינה אף שבת דוחה היתה הראשון ביום ixi`nd)לולב ;xe`nd lra ;zetqez).

.a לתקוע יחיד יכול  שופר  שבתקיעת לפי הוא, הבית חורבן  לאחר  ההבדל 

דין שבית מפני חכמים, גזרו  לא דין  בית במקום הלכך כולם, את ולהוציא
שמצוותו בלולב כן  שאין  מה בפרקנו, א' במשנה שבארנו כמו  הן, זריזין
בכל תוקעין שיהו זכאי  בן  יוחנן  רבן התקין  מכאן ואחד. אחד  לכל מסורה
ועוד כלל. השבת את ידחה שלא גזרו, בלולב ואילו דין . בית בו שיש מקום
יש  בשופר ואילו  הסוכות, ימי  בשאר אף ניטל  שלולב לפי  בזה, אמרו  טעם
הוא  השנה ראש שאף פי  על ואף שופר. תקיעת מצוות תשתכח שמא חשש
בא  ששופר  משום או  אחד; יום אלא אינו תורה מדין מקום מכל  ימים, שני

מלולב יותר aeh").לזכרון  mei zetqez" ;zetqez ;o"xd)

i y i l y m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

החודש. קידוש  בענין  בה ומדובר  זכאי , בן  יוחנן רבן בתקנות ממשיכה משנתנו

íBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eéä äðBLàøa שלושים של  – ÈÄÈÈÀÇÀÄÅÇÙÆÈÇ
והעידו  החמה, לשקיעת סמוך היום, בסוף עדים באו שאפילו  לחודש,
את  עדותם פי  על  מקדשים הדין  בית היו  בחידושה, הלבנה את שראו

כבר כמעט שהיום פי על  אף חודש, ראש  אותו ועושים השלושים יום
שאם  באלול, שלושים ליום משנתנו כוונת המפרשים רוב ולפי  עבר .

בית  היו  הלבנה, את שראו  והעידו  היום אותו בסוף אפילו העדים באו
השנה, וכראש  חודש  כראש  באלול השלושים יום את מקדשים דין

קדושת  בו  נוהגים היו העדים, לביאת יום אותו  כל  מצפים שהיו וכיון
מחשש באלול, ותשעה העשרים של  הערב מתחילת היינו מספק, החג

השנה ראש  יום אותו  ונמצא עדים, יבואו המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).שמא tíòÇÇ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
àálî íéãòä eäzLð úçà,לחשיכה סמוך  עד –eì÷ì÷úðå ÇÇÄÀÇÈÅÄÄÈÙÀÄÀÇÀÀ

øéMa íiåìä וכן שחר, של  התמיד  הקרבת בשעת ויום, יום בכל  – ÇÀÄÄÇÄ
של שיר אומרים הלויים היו הערביים, בין  של  התמיד  הקרבת בשעת

העדים  באו  שלא זמן  כל אבל  השנה; לראש  מיוחד שיר  והיה יום,
הואיל באלול, שלושים של שבשחר  כלומר חול , של שיר אומרים היו 
לפיכך לאו , אם היום יתקדש אם ידעו ולא עדיין, באו לא החודש ועדי 

חול. של  השיר  את שחר של התמיד בהקרבת אומרים הלויים היו 
החודש עדי באו כבר אם הערביים, בין  של  התמיד הקרבת לאחר אבל 

הלויים  היו  באלול, השלושים יום את פיהם על דין  בית וקידשו
מלבוא, העדים אחרו אחת פעם השנה. ראש של השיר את אומרים

איזה  הלויים ידעו ולא הערביים, בין של התמיד  הקרבת שעת והגיעה
כאן: ששנינו זהו  חול . של  שיר או החג של  שיר  אם לומר, mrtשיר 

xiya miield elwlwzpe `ealn micrd edzyp zg` בגמרא ונחלקו  –
הפיסקא xiya":בפירוש miield elwlwzpe" אמרו שלא מפרשים, יש

שיר אמרו שלא מפרשים, ויש חול; של  שיר אלא טוב יום של שיר 
ועשו  החודש  את דין  בית וקידשו יום מבעוד  עדים באו כך  אחר  כלל .

מנחה. של בשיר  הלויים שקלקלו  ונמצא השנה, ראש  יום f`nאותו
eðé÷úä, דין בית –ïéìa÷î eäé àHL,החודש עדות –ãò àlà ÄÀÄÆÀÀÇÀÄÆÈÇ
äçðnä.הערביים בין של  התמיד הקרבת זמן  עד  –íéãò eàa íàå ÇÄÀÈÀÄÈÅÄ

Lã÷ øçîìe Lã÷ íBiä BúBà ïéâäBð ,äìòîìe äçðnä ïîÄÇÄÀÈÀÇÀÈÂÄÇÙÆÀÈÈÙÆ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iriax wxt dpyd y`x zkqn

ïé÷úäéàkæ ïa ïðçBé ïaø,ïéc úéa Ba LiL íB÷î ìëa ïéò÷Bz eäiL.øîàøæòìà éaø:ïé÷úä àGïðçBé ïaø ¦§¦©¨¨¨¤©©¤§§¦§¨¨¤¤¥¦¨©©¦¤§¨¨¦§¦©¨¨¨
éàkæ ïaãáìa äðáéa àlà.Bì eøîà:ïéc úéa Ba LiL íB÷î ìk ãçàå äðáé ãçà. ¤©©¤¨§©§¤¦§©¨§¤¨©§¤§¤¨¨¨¤¤¥¦
·äðáé ìò äøúé íéìLeøé äúéä úàæ ãBòå,àáì äìBëéå äáBø÷e úòîBLå äàBø àéäL øéò ìkL–ïéò÷Bz. §Ÿ¨§¨§¨©¦§¥¨©©§¤¤¨¦¤¦¨§©©§¨¦¨¨Ÿ§¦

ïéò÷Bz eéä àG äðáéáe,ãáìa ïéc úéáa àlà. §©§¤¨§¦¤¨§¥¦¦§©
‚äòáL Lc÷na ìhð áìelä äéä äðBLàøa,ãçà íBé äðéãnáe.ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMîïa ïðçBé ïaø ¨¦¨¨¨©¨¦¨©¦§¨¦§¨©§¦¨¤¨¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤

:äðéãî äéåø÷ é"à.c"a ea yiy mewn lka:åá ïéò÷åú íù åàá äø÷îáù àìà ïéòåá÷ ïðéà åìéôàå.dpaia `l`ïëå .åéîéá äìåãâ éøãäðñ íù äúéäù
:äùìùå íéøùò ìù ã"áá àì ìáà ,äìåãâ éøãäðñ íù äúìâù íå÷î ìëá.'eke el exn`åá ùéù íå÷î ìë øáñ àî÷ àðúã ,÷"úì åì åøîà ïéá àëéà

:åì åøîàë äëìäå .àì éàø÷à ìù ã"á ìáà ,äðáéá åîë òåá÷ ã"á åá ùéù íå÷î ìë ãçàå äðáé ãçà ,éøáñ åì åøîàå .éàø÷àá åìéôàå ,ã"á
aaaa.milyexi dzid z`f cereäùù ãò ïéáùåé ã"áù ,ùã÷îá íéáùåé ã"áù ïîæ ìë øéòä ìëá ïéò÷åú åéä íéìùåøéá ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî

:'åë äðáé ìò äøéúé íéìùåøé äúéä úàæ ãåòå .ã"á éðôá àìà øéòä ìëá ïéò÷åú åéä àì äðáéáå .íåéá úåòù.d`ex `idy xir lkúáùåéì èøô .íéìùåøé
:äá ïéò÷åú åéä àì äáåø÷ äúéäù ô"òàù ìçðá.zrneye:øää ùàøá úáùåéì èøô.daexwe:íåçúì õåç úáùåéì èøô.`al dlekieäì ÷éñôîì èøô

:øäð
bbbb.dray ycwna lhip aleláéúëã(â"ë àø÷éå):íéîé úòáù íëéäìà 'ä éðôì íúçîùå.cg` mei dpicnaeáéúëã(íù):ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå

`xephxa yexit

(drexz oexkf `l` ea בחול להיות שחל  טוב ביום כאן  ,drexz mei)
(`ed דוחים (בבבלי ) בסוגייתנו אבל  בירושלמי. גם הטעם מבואר  וכן  .

א  שכן הזה, הטעם תוקעים את היו כיצד הוא, התורה מן האיסור ם

בברייתא: שנו  שכן מלאכה, אינה שופר תקיעת הרי  ועוד, במקדש?
תעשו " לא עבודה מלאכת כט כט כט כט ))))"כל  שופר((((במדברבמדברבמדברבמדבר תקיעת יצאה –

היא  הגמרא מסקנת מכאן  מלאכה. ואינה חכמה שהיא הפת ורדיית
שהואיל לשיטתם, מבואר בירושלמי  ברם, לעיל. הטעם שבארנו כמו 

לפיכך השנה, ראש ודאי  שהוא החודש , בקביעות יודעים היו ובמקדש 
בשבת  גם תרועה יום עושים החג קרבנות שקרבים שבמקום אמרו 

יייי).).).). כט כט כט כט ,,,, רבה רבה רבה רבה  ויקראויקראויקראויקרא א א א א ;;;; דדדד,,,, ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי ïé÷úä((((עייןעייןעייןעיין Lc÷nä úéa áøçMîÄÆÈÇÅÇÄÀÈÄÀÄ
ïéò÷Bz eäiL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø השנה ראש  של טוב ביום – ÇÈÈÈÆÇÇÆÀÀÄ

בשבת, להיות ïécשחל úéa Ba LiL íB÷î ìëa סנהדרין היינו – ÀÈÈÆÆÅÄ
אינם  ואפילו  שבגמרא), רש"י לפי  משמע (כך ושלושה עשרים של
מפרשים, ויש בו. תוקעים שם, היו במקרה אלא מקום באותו  קבועים

מומחים שלשה של  דין בית בו  שיש  במקום הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))אפילו .((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;;
ולא  הן זריזין  דין שבית "מפני  הטעם, מבאר שהרמב"ם הזכרנו וכבר 

דין  שבית הרבים, ברשות בפניהם השופר  להעביר התוקעין יבואו
אותן " ומודיעין  העם את ט ט ט ט ).).).).מזהירין בבבב,,,, שופר שופר שופר שופר  øæòìà:((((הלהלהלהל'''' éaø øîàÈÇÇÄÆÀÈÈ

ãáìa äðáéa àlà éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úä àG שבה – ÄÀÄÇÈÈÈÆÇÇÆÈÀÇÀÆÄÀÇ
בכל הדין והוא המקדש . שחרב לאחר  בימיו , הגדולה הסנהדרין  ישבה

אחר. דין  בבית לא אבל הגדולה. הסנהדרין  שם שגלתה eøîàÈÀמקום
ïéc úéa Ba LiL íB÷î ìk ãçàå äðáé ãçà :Bì יבנה בין  – ÆÈÇÀÆÀÆÈÈÈÆÆÅÄ

קבוע  דין  בית היינו ליבנה, הדומה דין בית בו  שיש  מקום כל ובין
ושלושה עשרים דין ((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))של בית אפילו אחרים מפרשים ולדעת ,

וקבועים מומחים שיהו  ובלבד  שלושה, בשבת.((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ))))של בו תוקעים ,
במקום  ואף תוקעים. אין  באקראי  דין בית שם שבאו במקום אבל 

חוץ  אבל  דין, בית בפני  אלא תוקעים אין קבוע, דין  בית בו  שיש 
בשבת  תוקעים אין דין שם שם שם שם ).).).).לבית רמברמברמברמב""""םםםם ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;
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השנה  בראש  שופר תקיעת בענין יבנה על לירושלים שהיו ביתרונות דנה משנתנו
היו שבירושלים הוא: במשנה, מפורש שאינו האחד , היתרון  בשבת. להיות שחל
אלא  תוקעים היו לא וביבנה דין, בית בפני שלא בין דין  בית בפני  בין  תוקעים

נוסף. יתרון על ללמד  איפוא, באה, משנתנו  דין. בית בפני
הרמב"ם, של  פירושו לפי ביותר היא שמתיישבת להקדים, יש  המשנה ולהבנת

הקודמת: במשנה ששנינו  ומה "מקדש ", נקראת כולה eidשירושלים ycwna"
"mirwez,לירושלים יתרונות שהיו ללמד , משנתנו באה ומכאן ירושלים. בכל  היינו ,

הבית. חורבן  לאחר  יבנה על קיים, היה המקדש שבית בזמן

äðáé ìò äøúé íéìLeøé äúéä úàæ ãBòå היתרון על נוסף – ÀÙÈÀÈÀÈÇÄÀÅÈÇÇÀÆ

על זה יתרון גם לירושלים היה למשנתנו), (בהקדמה לעיל  שהבאנו

äàBøיבנה, àéäL øéò ìkL היושבת עיר  להוציא ירושלים; את – ÆÈÄÆÄÈ
אותה, רואה אינה לירושלים קרובה שהיא פי  על  שאף úòîBLåÀÇÇבעמק,

בראש היושבת עיר  להוציא בירושלים, שתוקעים השופר קול את –
שומעת, ואינה ירושלים את רואה שהיא לירושלים,äáBø÷eההר , – ÀÈ

בתחומה, נמצאת àáìשהיא äìBëéå לבוא יכולים שאנשיה – ÄÈÈÙ
ארבעת  בה שיש עיר  כל  ביניהן; מפסיק נהר שאין  ברגל, לירושלים

הללו , בירושלים.ïéò÷Bzהתנאים כמו  בשבת, שחל  השנה בראש  בה – ÀÄ
äðáéáeGãáìa ïéc úéáa àlà ,ïéò÷Bz eéä àבפני היינו  – ÀÇÀÆÈÀÄÆÈÀÅÄÄÀÇ

למשנתנו). (בהקדמה שהזכרנו כמו  דין, בית

המקדש  שבית שבזמן  הרמב"ם, לפי ביותר  מתיישבת שמשנתנו בארנו, כבר
ובאה  ירושלים, בכל  בשבת להיות שחל  השנה בראש תוקעים היו  קיים היה
לירושלים, הסמוכים במקומות אף אלא בירושלים רק שלא ללמד, משנתנו 

תוקעים. היו  לבוא, ויכולים וקרובים ושומעים שרואים כל 
ירושלים היתה זאת "ועוד כך : מפרש רש"י אף dואמנם p i i p a a d c e r a יתרה

הקודמת: במשנה פירש רש"י  שהרי הוא, תמוה זה פירושו  אבל יבנה". על 
"dpicna `l la`" שלא רש"י , לדעת נמצא בגבולין ". ולא בירושלים "לא –

וכיצד, בלבד, המקדש בבית אלא השנה ראש בה שחל  בשבת תוקעים היו
ויכולה  וקרובה ושומעת רואה שהיא עיר "שכל משנתנו , תתיישב איפוא,

תוקעים? היו לא עצמה בירושלים אף והלא תוקעין"? לבוא
ירושלים  על  בה שמדובר  משנתנו , את ליישב התוספות בעלי  נדחקים מכאן
הראב"ד כותב וכן  ליבנה. החורבן  שבין  בתקופה המקדש, בית חורבן לאחר
תוקעין היו  לא המקדש בית "בזמן ח): ב, שופר  הל ' לרמב"ם (בהשגותיו 

לה" הסמוך  בכל  תוקעין שחרב, בזמן אבל במקדש, .(milyexil)אלא
ירושלים  בין  לחלק יפה טעם ידעתי "ולא כותב: טוב" יום "תוספות בעל אבל 

במשנתנו: פירש רש"י  שהרי  ועוד , בחורבנה... כשירושלים z`fליבנה, cere
.dpiipaa dcera milyexi dzid במשנה רש"י שפירש שמה לפרש, לנו  נראה ולכן 

dpicna"הקודמת: `l la`" שלא כוונתו אין בגבולין , ולא בירושלים לא –
ירושלים, ובין  המקדש בית בין  הבדל שהיה אלא בירושלים, כלל תוקעים היו
בראש  תוקעים היו  שבמקדש והם: משנתנו, מתוך  המתבררים הפרטים כפי
שאין לפי יושבים, היו  לא דין  שבית בזמן אפילו בשבת להיות שחל השנה
יושבים  דין  שבית זמן כל אלא תוקעים היו  לא בירושלים ואילו במקדש, שבות
יבנה, על  יתירה ירושלים היתה מקום, ומכל  הצהרים. עד כלומר במקדש,
בין דין בית בפני  בין יושבים, דין  שבית זמן  כל  תוקעים היו  שבירושלים

כירושלים,שלא דינה היתה וכו' ושומעת רואה שהיא עיר כל  וכן  דין , בית בפני 
בלבד. דין בית בפני אלא בשבת תוקעים היו  לא החורבן , לאחר ביבנה, ואילו

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת, המשנה אגב כאן  והובאה יב), (ג, סוכה במסכת כולה נשנתה זו משנה
זכאי. בן  יוחנן רבן של תקנותיו שאר להשמיענו  כדי

äðBLàøa,קיים היה המקדש שבית בזמן –ìhð áìelä äéä ÈÄÈÈÈÇÈÄÈ
äòáL Lc÷na המינים בארבעת שנאמר הסוכות, ימי  שבעת בכל – ÇÄÀÈÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂúBiëìî øNòî ïéúçBt ïéà,úBðBøëæ äøNòî,úBøôBL äøNòî.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:GL øîà íàL ¥£¦¥¤¤©§¦¥£¨¨¦§¥£¨¨¨©¦¨¨¤¦¥¦¨©¨
GLïlkî L–àöé.úeðòøt ìL øôBLå úeëìî ïBøëæ ïéøékæî ïéà.àéápa íéìLîe äøBza ìéçúî.éñBé éaø ¨¦ª¨¨¨¥©§¦¦¦§©§§¨¤ª§¨©§¦©¨©§¦©¨¦©¦¥

øîBà:äøBza íéìLä íà–àöé. ¥¦¦§¦©¨¨¨
ÊäðMä Làø ìL áBè íBéa äázä éðôì øáBòä–òé÷úî éðMä;ìlää úòLáe–ìlää úà àø÷î ïBLàøä. ¨¥¦§¥©¥¨§¤Ÿ©¨¨©¥¦©§¦©§¨©©©¥¨¦©§¤¤©©¥

eeee.zeikln dxyrn:åá íéìùîù äøåú ìùî ãçàå ,íéàéáð ìùî 'âå ,íéáåúë ìùî 'âå ,äøåú ìùî íé÷åñô 'â.yly ylyìù ãçàå ,äøåú ìù ãçà
:éøåð ïá é"øë äëìäå .íéàéáð ìù ãçàå ,íéáåúë.zeprxet ly zexteye zepexkfe zeiklníëéìò êåìîà ä÷æç ãéá àì íà ïåâë('ë ìà÷æçé)éë øåëæéå ,

äîä øùá(ç"ò íéìäú)äòáâá øôåù åò÷ú ,('ä òùåä)äáåèì éäìà éì äøëæ ïåâë ,ãéçé ïåøëæå .ïäá àöåéëå ,('ä äéîçð).åúåà ïéøéëæî ïéà äáåèì àåäù ô"òà ,
:äëìä ïëå.`vi dxeza milyd m` xne` i"x:é"øë äëìäå .àöé àéáðá íéìùä íàå ,äøåúá íéìùîå ,éëä é"øã äéúìîì ùøôî àøîâá

ffff.riwzn ipydàìå ,òé÷úî ïéôñåîä úìôú ììôúîäùù ìë íäì íéáøåà åéäå ,åò÷úé àìù åøæâù ,êë åð÷ú ãîùä úòùáå .úéøçù ìù äìôú ììôúîä
:íéôñåîä úìôúì øçùä úìôúî äòé÷úä åøéáòä êëì ,øçùä úìôú ïîæ ìù úåòù.lldd zryaeúòùáå éðú÷ ,ë"äåéáå ä"øá ììä íéøîåà ïéàã íåùî

:ììä íéøîåàù è"åé øàùá øîåìë ,ììää

`xephxa yexit

ואם  התפילה, בנוסח גם שינוי  בהן  שיהא הוא בדין תקיעה, לענין 
עליהן  לתקוע צריך וודאי  ולשופרות לזכרונות דומה התפילה נוסח

ושופרות. זכרונות על  שתוקעים הברכות:àlàכשם סדר  הוא כך  – ÆÈ
íMä úMã÷e úBøeáâe úBáà øîBà קדושת שמסיים כלומר – ÅÈÀÀËÇÇÅ

הקדוש"; "המלך  וחותם: שמך", ונורא אתה ב"קדוש ììBëåÀÅהשם
íBiä úMã÷ íò úBiëìî,"בחרתנו "אתה כך אתר  מתחיל  – ÇÀÄÄÀËÇÇ

המוסף קרבן ענין שמסיים eply)ולאחר  gqep itl), מלכיות מתחיל
הארץ  כל  על  מלך  ה' אתה "ברוך  וחותם: וכו'), לשבח" ("עלינו 

הזכרון", ויום ישראל  מלכיות;ò÷Búåמקדש  על –;ò÷Búå ,úBðBøëæ ÀÅÇÄÀÀÅÇ
íéðäk úkøáe äàãBäå äãBáò øîBàå ;ò÷Búå ,úBøôBL– ÈÀÅÇÀÅÂÈÀÈÈÄÀÇÙÂÄ

לעיל . שבארנו  aiwr`.כמו  iaxk dklde

i r i a x m e i
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ושופרות. זכרונות מלכיות כוללת המוסף שתפילת שנינו, הקודמת "zeikln"במשנה
הארץ; כל  על  מלך הוא ה' כי בהם, שנאמר התנ"ך  מן פסוקים –"zepexkf"היינו 

הכל; זוכר ה' כי נאמר שבהם שופר ."zextey"פסוקים בהם שנזכר פסוקים –
פסוקים. עשרה הפחות לכל  לומר  יש  מהן אחת שבכל  ללמד באה משנתנו

úBiëìî øNòî ïéúçBt ïéà,מלכיות של פסוקים מעשרה – ÅÂÄÅÆÆÇÀÄ
úBøôBL äøNòî ,úBðBøëæ äøNòîשמספר מבואר, בגמרא – ÅÂÈÈÄÀÅÂÈÈÈ

אֿל הללו  "הללוי ֿה במזמור  דוד שאמר הילולים עשרה כנגד הוא זה
milidzay),בקדשו" oexg`d xenfnd) הללוהו" גם נאמר  rwzaשבו

;"xteyבהם שנאמר הדברות, עשרת כנגד  יט יט יט יט ):):):):או  יט יט יט יט ,,,, "ויהי((((שמותשמותשמותשמות
או  בקול"; יעננו והאֿלהים ידבר  משה מאד , וחזק הולך  השופר  קול

השנה  בראש נברא (שהעולם העולם נברא שבהם מאמרות עשרה כנגד 
רש רש רש רש """"יייי)))) מלכיות –––– עשר  ואחת: אחת כל  על אחר  טעם מובא בירושלמי .

זכרונות  עשרה לעיל ; שבארנו  כמו  דוד, שאמר  הילולים עשרה כנגד 
ישעיה שאמר וידויים עשרה טז טז טז טז ----יז יז יז יז ):):):):כנגד הזכ((((אאאא,,,, עשרה "רחצו וכו '; ו "

כבשים שבעה כנגד המוסף.שופרות קרבן  של  ושעיר  ואיל  éaøÇÄופר 
GL øîà íà :øîBà éøeð ïa ïðçBéGL Lïlkî L שלשה – ÈÈÆÄÅÄÈÇÈÈÄËÈ

משופרות, ושלשה מזכרונות שלשה ממלכיות, ידיàöéפסוקים – ÈÈ
נביאים  תורה כנגד הוא שלשה שהמספר  מבואר , בגמרא חובתו .

יוחנן  רבי  שאף מבארים, יש וישראלים. לויים כהנים כנגד  או וכתובים,
מלכיות, של  פסוקים מעשרה פוחתים אין שלכתחילה מודה, נורי  בן
אם  שבדיעבד סובר, שהוא אלא שופרות, ומעשרה זכרונות מעשרה

יצא מכולן שלשה שלשה dkld.,((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))אמר okeïBøëæ ïéøékæî ïéàÅÇÀÄÄÄÀ
úeðòøt ìL øôBLå úeëìî חזקה ביד  לא "אם במלכיות: כגון  – ÇÀÀÈÆËÀÈ

עליכם" אמלוך  שפוכה ובחימה נטויה לג לג לג לג ););););ובזרוע ככככ,,,, ((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל

המה" בשר  כי "ויזכור לט לט לט לט ););););ובזכרונות: עחעחעחעח,,,, "תקעו ((((תהליםתהליםתהליםתהלים ובשופרות:

בגבעה" ח ח ח ח ).).).).שופר  הההה,,,, שמשנתנו ((((הושע הושע הושע הושע  מעיר טוב" יום "תוספות בעל 
ושופר" מלכות "זכרון  xteye)נקטה oexkf zekln :xcqd itl `le) משום ,

זכרון"... מזכירין "אין  לשון : על  נופל íéìLîeלשון  äøBza ìéçúîÇÀÄÇÈÇÀÄ
àéápa מן כך  אחר  התורה, מן פסוקים תחילה אומר  אחת בכל  – ÇÈÄ

xn`l")הכתובים aezk jycw ixacae")כלומר הנביאים, מן כך  ואחר  ,
הטעם  ומבואר נביאים, לשל  הכתובים מן הפסוקים את שמקדים

רבי לדעת וכן  לנביאים. קדמו  ואיוב משלי  שתהלים לפי  בתוספות,
נורי : בן  oleknיוחנן yly yly xn` m` התורה מן אחד  פסוק היינו  –

הנביאים. מן ופסוק הכתובים מן íéìLäופסוק íà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÄÀÄ
àöé ,äøBza המשלים" אומר : יוסי  שרבי  ברייתא, מובאת בגמרא – ÇÈÈÈ

במשנת  גם מגיהים זה ולפי  משובח", זה הרי  `xne:נו:בתורה iqei iax
`vi ,`iapa milyd m`e ,dxeza milynצריך שלכתחילה כלומר  –

התורה, מן פסוקים שלשה שאומר היינו  התורה, מן בפסוק להשלים
עשירי פסוק אומר ובאחרונה הנביאים, מן  שלשה הכתובים, מן  שלשה

מן  עשירי  פסוק באחרונה אמר ואם שלנו), בנוסח (כמו  התורה מן
בדיעבד . יצא iqei.הנביאים, iaxk dklde
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äðMä Làø ìL áBè íBéa äázä éðôì øáBòä שליח היינו  – ÈÅÄÀÅÇÅÈÀÆÙÇÈÈ
מוסף,éðMäציבור , תפילת שמתפלל  זה –òé÷úî התקיעות את – ÇÅÄÇÀÄÇ

מבואר, בגמרא שחרית. תפילת המתפלל  הראשון  ולא הברכות, סדר על 
וחשדו  מעשה שאירע עד שחרית בתפילת תוקעים היו שבראשונה

שעה  אותה והרגום. עליהם ועמדו  למרד  תוקעים שהם הרומאים בהם
שעוסקים  האויבים שראו ומתוך  מוסף, בתפילת תוקעים שיהיו  התקינו

שתקיעות  הבינו  תוקעים, כך ואחר  התורה ובקריאת בתפילה תחילה
במוסף. אלא תוקעים שאין מכאן  מלחמה. של  ולא הן מצווה של

ששנינו: riwzn",וזהו  ipyd"להעמיד כבימינו  נהגו  בימיהם שאף
שנקטה  ומה למוסף. אחר  ציבור ושליח לשחרית אחד ציבור  שליח

לשון  רשאיriwznמשנתנו  ציבור  שליח שאין  לפי  גאון , האי  רב פירש 
לחזור לבו  לכוון  יוכל ולא ייטרד שמא הברכות, סדר  על  לתקוע

ופירוש לתקוע. צריך  אחר אלא שיתקע riwznלתפילתו , לתוקע נותן  –
הברכות. ìlääבין úòLáeבשאר היינו הלל, שאומרים בשעה – ÀÈÇÇÇÅ
טובים, שחרית,ïBLàøäימים תפילת המתפלל ראשון , ציבור שליח – ÈÄ

ìlää úà àø÷î אחריו עונים והם הקהל, לפני  ההלל את קורא – ÇÀÆÆÇÇÅ
הרמב"ם  של מפורט הסבר הבאנו שם – י ג, סוכה (עיין  "הללוי ֿה"

בימיהם). ההלל קריאת מנהג על 

אין הכיפורים וביום השנה שבראש לפי  ההלל ", "ובשעת נקטה משנתנו 
וכן שירה, זמן  ולא הלב הכנעת זמן  שהוא משום הוא והטעם הלל, אומרים
מתים  וספרי חיים וספרי  דין, כסא על יושב מלך  אפשר בגמרא: מבואר

שירה?! אומרים וישראל לפניו , פתוחים
בתפילת  תוקעים היו שבתחילה משנתנו, של הרישא על בגמרא שמבואר  ממה
לומר נוהגים היו  השנה ראש של שחרית בתפילת שגם למדים, יש שחרית,
ואמנם  הללו. הברכות סדר על הן  התקיעות שהרי ושופרות, זכרונות מלכיות,
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äçø÷ ïa òLBäé:ïé÷úä úàæ ãBòåéàkæ ïa ïðçBé ïaø,íB÷î ìëa ïéc úéa Làø elôàL,íéãòä eäé àHL §ª©¤¨§¨§Ÿ¦§¦©¨¨¨¤©©¤£¦Ÿ¥¦§¨¨¤§¨¥¦
ãòeä íB÷îì àlà ïéëìBä. §¦¤¨¦§©©©

‰úBëøa øãñ:íMä úMã÷e úBøeáâe úBáà øîBà,ïänò úBiëìî ììBëå,ò÷Bz Bðéàå;íBiä úMã÷,ò÷Búå; ¥¤§¨¥¨§§ª©©¥§¥©§¦¦¨¤§¥¥©§ª©©§¥©
úBðBøëæ,ò÷Búå;úBøôBL,ò÷Búå;íéðäk úkøáe äàãBäå äãBáò øîBàå;éøácéøeð ïa ïðçBé éaø.Bì øîàéaø ¦§§¥©¨§¥©§¥£¨§¨¨¦§©Ÿ£¦¦§¥©¦¨¨¤¦¨©©¦
àáé÷ò:úBiëìnì ò÷Bz Bðéà íà,øékæî àeä änì?ã÷e úBøeáâe úBáà øîBà àlàíMä úM,úBiëìî ììBëå £¦¨¦¥¥©©©§¦¨¨©§¦¤¨¥¨§§ª©©¥§¥©§¦

íBiä úMã÷ íò,ò÷Búå;úBðBøëæ,ò÷Búå;úBøôBL,ò÷Búå;íéðäk úkøáe äàãBäå äãBáò øîBàå. ¦§ª©©§¥©¦§§¥©¨§¥©§¥£¨§¨¨¦§©Ÿ£¦
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למחר, תשרי  חודש  ראש וקובעים אלול את מעברים שהיו כלומר  –
בקדושת  אלול של השלושים יום את משלימים היו  מקום שמכל  אלא

לזלזל יבואו  שלא כדי  העדים, שבאו  קודם מספק שנהגו  כמו  החג,
בו  נהגנו אשתקד  יאמרו: כי  מלאכה, בו ויעשו  הבאה לשנה זה ביום

ברם, חול . בו  ונהגנו חזרנו  המנחה מן  שהרי בחינם, החג קדושת
הת  ועיקריבהקרבת חול; של  שיר אומרים היו  הערביים בין של מיד

טוב  יום של ושיר  היום ולקרבנות שופר  תקיעת לענין החג קדושת

ששנינו: וזהו למחר; נוהגים ycew.היו xgnle ycew meid eze` mibdep
Lc÷nä úéa áøçMîשהרי השיר , לקלקול חשש היה ולא – ÄÆÈÇÅÇÄÀÈ

הקרבנות, ïéìa÷îבטלו  eäiL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úäÄÀÄÇÈÈÈÆÇÇÆÀÀÇÀÄ
íBiä ìk Lãçä úeãò העדים באו  ואפילו  באלול , שלושים של – ÅÇÙÆÈÇ

השלושים  יום ומקדשים עדותם מקבלים דין  בית החמה, לשקיעת סמוך
שמודה  הגמרא, מסיקה ב) (ד, ביצה במסכת השנה. ראש  אותו  ועושים

אותו  נוהגים ולמעלה, המנחה מן  העדים באו  שאם זכאי , בן יוחנן רבן 
החודש עדות מקבלים שיהו שתיקן מה שכן  קודש , ולמחר קודש  היום

ייקבע  באלול ששלושים חודש , ראש  לענין  דווקא היינו  היום, כל
ראש החג לענין אבל הבאים, המועדות ייקבעו זה ולפי בתשרי, כאחד

מן  העדים באו ואם ממקומה, הקודמים של תקנתם נעקרה לא השנה
נשאר מכאן  השנה. ראש  של  ימים שני חוגגים היו ולמעלה המנחה

אחד השנה, ראש של  ימים שני  בימינו גם שחוגגים הקבוע, הנוהג
("יומא  ארוך אחד כיום נחשבים הימים ושני בתשרי, ושניים בתשרי 

להם אחת וקדושה שם שם שם שם ).).).).אריכתא") ביצהביצהביצהביצה òLBäé((((גמראגמראגמראגמרא éaø øîàÈÇÇÄÀËÇ
éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úä úàæ ãBòå :äçø÷ ïa בענין – ÆÈÀÈÀÙÄÀÄÇÈÈÈÆÇÇ

החודש , íB÷îקידוש  ìëa ïéc úéa Làø elôàLכלומר – ÆÂÄÙÅÄÀÈÈ
אחר, למקום הלך אלא הסנהדרין  במקום נמצא eäéשאינו  àHLÆÀ

ãòeä íB÷îì àlà ïéëìBä íéãòä מצוות שעיקר  פי  על אף – ÈÅÄÀÄÆÈÄÀÇÇÇ
ז): ב, (לעיל  ששנינו כמו דין , בית בראש תלויה החודש  "y`xקידוש

"! ycewn :xne` oic zia שלא זכאי  בן יוחנן  רבן התקין מקום מכל ,

העדים את מטריחים אלא יהו  דין  בית ראש שם שנמצא למקום לילך
הם credהולכים mewnl מקבלים והם הדין , בית מושב למקום היינו  ,

דין . בית ראש  בלי  החודש  את ומקדשים העדים את

ה ה נ ש מ ר ו א ב

מלכיות, של  הברכות את הכוללת השנה, ראש של מוסף בתפילת דנה משנתנו
שנאמר  ממה (בגמרא) למדים אלו ברכות עליהן. שתוקעים ושופרות, זכרונות

השנה: "בראש  ± "drexz oexkf"o e x k f",זכרונות d"אלו r e x z" ונאמר שופרות, אלו 
ה' "אני לומר  תלמוד מה אֿלהיכם", לפני  לזכרון  לכם "והיו  י,): י , (במדבר
שיהיו ושופרות, זכרונות שם שיש  מקום כל על ללמד הכתוב בא אֿלהיכם"?

בגמרא: בברייתא מובא כן עמהם. d"awd:מלכיות xn`" השנה בראש לפני  אמרו 

ושופרות; זכרונות עליכם,zeiklnמלכיות שתמליכוני  כדי –zepexkf שיעלה כדי –

לומר  חכמים ראו "מה בספרי: מובא וכן  בשופר . ובמה? לטובה, לפני  זכרונכם

ואחר  תחילה עליך  המליכהו  אלא ושופרות? זכרונות כך  ואחר  תחילה, מלכיות

של אלא שופר  ואין  בשופר , ובמה? לו, שתיזכר כדי  רחמים, מלפניו בקש  כך

גדול ". בשופר  יתקע ההוא ביום "והיה יג): כז, (ישעיה שנאמר  חרות,
בברכה  אותן כוללים אלא עצמה, בפני ברכה אינן שמלכיות ללמד, באה משנתנו
שאומרים  סובר, נורי בן יוחנן רבי עקיבא. ורבי  נורי  בן יוחנן  רבי בזה ונחלקו אחרת,
קדושה  שכן  הקדוש"), "המלך  בה (שחותמים השם קדושת בברכת "מלכיות"
היום  קדושת בברכת אותן  שאומרים סובר , עקיבא ורבי הן . אחד  ענין  ומלכות
שתוקעים  כשם מלכיות על  שיתקעו כדי הזכרון"), ויום ישראל  "מקדש  (שחתימתה:

ושופרות. זכרונות על 

úBëøa øãñ:תוקעים שבה השנה, בראש  המוסף תפילת של  – ÅÆÀÈ
úBáà øîBà אברהם אֿלהי  ה'... אתה "ברוך  המתחילה ברכה – ÅÈ

מגן  ה' אתה "ברוך  וחתימתה: וכו ', יעקב" ואֿלהי  יצחק אֿלהי
ה'úBøeáâeאברהם", אתה "ברוך וחתימתה: וכו', גבור" "אתה – À

המתים", íMäמחיה úMã÷e אתה "קדוש  עד  וכו' קדוש " "אתה – ÀËÇÇÅ
שמך ", ïänòונורא úBiëìî ììBëåברוך" חותם שאינו  כלומר – ÀÅÇÀÄÄÈÆ

היינו  מלכיות, שאומר לאחר  אלא הקדוש" המלך ה' gqepאתה itl)
(eply ומלכותו מלך  ישראל  אֿלהי  "ה' עד הכל" לאדון לשבח מ"עלינו

משלה"; ò÷Bzבכל  Bðéàå אלא תוקעים שאין זו , ברכה בחתימת – ÀÅÅÇ
האמצעיות; הברכות שלש íBiäעל  úMã÷' וכו בחרתנו " "אתה – ÀËÇÇ

וחותם: וכו' קודש" מקרא תרועה יום הזה הזכרון יום את לנו  "ותתן

הזכרון ", ויום ישראל מקדש  ה' אתה הברכה ò÷Búå"ברוך  בסיום – ÀÅÇ
וכו 'úBðBøëæהזאת; עולם" מעשי  זוכר "אתה שלנו : נוסח לפי  – ÄÀ

הברית", זוכר  ה' אתה "ברוך  שנייה;ò÷Búåוחותם: פעם –úBøôBL ÀÅÇÈ
"ברוך וחותם: וכו', כבודך" בענן נגלית "אתה שלנו: נוסח לפי  –

ברחמים", ישראל עמו תרועת קול שומע ה' פעם ò÷Búåאתה – ÀÅÇ
התפילה,øîBàåשלישית; בסיום –äãBáò אֿלהינו ה' "רצה – ÀÅÂÈ

לציון ", שכינתו  "המחזיר  וחתימתה: וכו', ישראל " äàãBäåÀÈÈבעמך 
להודות", נאה ולך  שמך  "הטוב וחתימתה: לך ", אנחנו "מודים ברכת –

íéðäk úkøáe:בה שחותמים שלום", "שים שלאחריה: והברכה – ÄÀÇÙÂÄ
בשלום"; ישראל  עמו  את éøeð"המברך  ïa ïðçBé éaø éøác– ÄÀÅÇÄÈÈÆÄ

טעמו  שבארנו כמו  השם, קדושת עם "מלכיות" שכוללים הסובר
(epzpynl dncwda).הן אחד  מענין  ומלכות שקדושה לפי  ,Bì øîàÈÇ

àáé÷ò éaø:נורי בן  יוחנן לרבי  –,úBiëìnì ò÷Bz Bðéà íà ÇÄÂÄÈÄÅÅÇÇÇÀÄ
øékæî àeä änì,בתפילה מלכיות שהוסיפו מאחר כלומר אותן? – ÈÈÇÀÄ

בגמרא  ושופרות. זכרונות על  שתוקעים כשם עליהן  לתקוע צריך וודאי
xikfnמבואר : `ed dnl בזכרונות כמו במלכיות פסוקים עשרה

d`ad)ובשופרות dpyna x`eank)מהשאר מלכויות נשתנו אם כלומר ?

izdw - zex`ean zeipyn
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ואם  התפילה, בנוסח גם שינוי  בהן  שיהא הוא בדין תקיעה, לענין 
עליהן  לתקוע צריך וודאי  ולשופרות לזכרונות דומה התפילה נוסח

ושופרות. זכרונות על  שתוקעים הברכות:àlàכשם סדר  הוא כך  – ÆÈ
íMä úMã÷e úBøeáâe úBáà øîBà קדושת שמסיים כלומר – ÅÈÀÀËÇÇÅ

הקדוש"; "המלך  וחותם: שמך", ונורא אתה ב"קדוש ììBëåÀÅהשם
íBiä úMã÷ íò úBiëìî,"בחרתנו "אתה כך אתר  מתחיל  – ÇÀÄÄÀËÇÇ

המוסף קרבן ענין שמסיים eply)ולאחר  gqep itl), מלכיות מתחיל
הארץ  כל  על  מלך  ה' אתה "ברוך  וחותם: וכו'), לשבח" ("עלינו 

הזכרון", ויום ישראל  מלכיות;ò÷Búåמקדש  על –;ò÷Búå ,úBðBøëæ ÀÅÇÄÀÀÅÇ
íéðäk úkøáe äàãBäå äãBáò øîBàå ;ò÷Búå ,úBøôBL– ÈÀÅÇÀÅÂÈÀÈÈÄÀÇÙÂÄ

לעיל . שבארנו  aiwr`.כמו  iaxk dklde
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ושופרות. זכרונות מלכיות כוללת המוסף שתפילת שנינו, הקודמת "zeikln"במשנה
הארץ; כל  על  מלך הוא ה' כי בהם, שנאמר התנ"ך  מן פסוקים –"zepexkf"היינו 

הכל; זוכר ה' כי נאמר שבהם שופר ."zextey"פסוקים בהם שנזכר פסוקים –
פסוקים. עשרה הפחות לכל  לומר  יש  מהן אחת שבכל  ללמד באה משנתנו

úBiëìî øNòî ïéúçBt ïéà,מלכיות של פסוקים מעשרה – ÅÂÄÅÆÆÇÀÄ
úBøôBL äøNòî ,úBðBøëæ äøNòîשמספר מבואר, בגמרא – ÅÂÈÈÄÀÅÂÈÈÈ

אֿל הללו  "הללוי ֿה במזמור  דוד שאמר הילולים עשרה כנגד הוא זה
milidzay),בקדשו" oexg`d xenfnd) הללוהו" גם נאמר  rwzaשבו

;"xteyבהם שנאמר הדברות, עשרת כנגד  יט יט יט יט ):):):):או  יט יט יט יט ,,,, "ויהי((((שמותשמותשמותשמות
או  בקול"; יעננו והאֿלהים ידבר  משה מאד , וחזק הולך  השופר  קול

השנה  בראש נברא (שהעולם העולם נברא שבהם מאמרות עשרה כנגד 
רש רש רש רש """"יייי)))) מלכיות –––– עשר  ואחת: אחת כל  על אחר  טעם מובא בירושלמי .

זכרונות  עשרה לעיל ; שבארנו  כמו  דוד, שאמר  הילולים עשרה כנגד 
ישעיה שאמר וידויים עשרה טז טז טז טז ----יז יז יז יז ):):):):כנגד הזכ((((אאאא,,,, עשרה "רחצו וכו '; ו "

כבשים שבעה כנגד המוסף.שופרות קרבן  של  ושעיר  ואיל  éaøÇÄופר 
GL øîà íà :øîBà éøeð ïa ïðçBéGL Lïlkî L שלשה – ÈÈÆÄÅÄÈÇÈÈÄËÈ

משופרות, ושלשה מזכרונות שלשה ממלכיות, ידיàöéפסוקים – ÈÈ
נביאים  תורה כנגד הוא שלשה שהמספר  מבואר , בגמרא חובתו .

יוחנן  רבי  שאף מבארים, יש וישראלים. לויים כהנים כנגד  או וכתובים,
מלכיות, של  פסוקים מעשרה פוחתים אין שלכתחילה מודה, נורי  בן
אם  שבדיעבד סובר, שהוא אלא שופרות, ומעשרה זכרונות מעשרה

יצא מכולן שלשה שלשה dkld.,((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))אמר okeïBøëæ ïéøékæî ïéàÅÇÀÄÄÄÀ
úeðòøt ìL øôBLå úeëìî חזקה ביד  לא "אם במלכיות: כגון  – ÇÀÀÈÆËÀÈ

עליכם" אמלוך  שפוכה ובחימה נטויה לג לג לג לג ););););ובזרוע ככככ,,,, ((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל

המה" בשר  כי "ויזכור לט לט לט לט ););););ובזכרונות: עחעחעחעח,,,, "תקעו ((((תהליםתהליםתהליםתהלים ובשופרות:

בגבעה" ח ח ח ח ).).).).שופר  הההה,,,, שמשנתנו ((((הושע הושע הושע הושע  מעיר טוב" יום "תוספות בעל 
ושופר" מלכות "זכרון  xteye)נקטה oexkf zekln :xcqd itl `le) משום ,

זכרון"... מזכירין "אין  לשון : על  נופל íéìLîeלשון  äøBza ìéçúîÇÀÄÇÈÇÀÄ
àéápa מן כך  אחר  התורה, מן פסוקים תחילה אומר  אחת בכל  – ÇÈÄ

xn`l")הכתובים aezk jycw ixacae")כלומר הנביאים, מן כך  ואחר  ,
הטעם  ומבואר נביאים, לשל  הכתובים מן הפסוקים את שמקדים

רבי לדעת וכן  לנביאים. קדמו  ואיוב משלי  שתהלים לפי  בתוספות,
נורי : בן  oleknיוחנן yly yly xn` m` התורה מן אחד  פסוק היינו  –

הנביאים. מן ופסוק הכתובים מן íéìLäופסוק íà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÄÀÄ
àöé ,äøBza המשלים" אומר : יוסי  שרבי  ברייתא, מובאת בגמרא – ÇÈÈÈ

במשנת  גם מגיהים זה ולפי  משובח", זה הרי  `xne:נו:בתורה iqei iax
`vi ,`iapa milyd m`e ,dxeza milynצריך שלכתחילה כלומר  –

התורה, מן פסוקים שלשה שאומר היינו  התורה, מן בפסוק להשלים
עשירי פסוק אומר ובאחרונה הנביאים, מן  שלשה הכתובים, מן  שלשה

מן  עשירי  פסוק באחרונה אמר ואם שלנו), בנוסח (כמו  התורה מן
בדיעבד . יצא iqei.הנביאים, iaxk dklde
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äðMä Làø ìL áBè íBéa äázä éðôì øáBòä שליח היינו  – ÈÅÄÀÅÇÅÈÀÆÙÇÈÈ
מוסף,éðMäציבור , תפילת שמתפלל  זה –òé÷úî התקיעות את – ÇÅÄÇÀÄÇ

מבואר, בגמרא שחרית. תפילת המתפלל  הראשון  ולא הברכות, סדר על 
וחשדו  מעשה שאירע עד שחרית בתפילת תוקעים היו שבראשונה

שעה  אותה והרגום. עליהם ועמדו  למרד  תוקעים שהם הרומאים בהם
שעוסקים  האויבים שראו ומתוך  מוסף, בתפילת תוקעים שיהיו  התקינו

שתקיעות  הבינו  תוקעים, כך ואחר  התורה ובקריאת בתפילה תחילה
במוסף. אלא תוקעים שאין מכאן  מלחמה. של  ולא הן מצווה של

ששנינו: riwzn",וזהו  ipyd"להעמיד כבימינו  נהגו  בימיהם שאף
שנקטה  ומה למוסף. אחר  ציבור ושליח לשחרית אחד ציבור  שליח

לשון  רשאיriwznמשנתנו  ציבור  שליח שאין  לפי  גאון , האי  רב פירש 
לחזור לבו  לכוון  יוכל ולא ייטרד שמא הברכות, סדר  על  לתקוע

ופירוש לתקוע. צריך  אחר אלא שיתקע riwznלתפילתו , לתוקע נותן  –
הברכות. ìlääבין úòLáeבשאר היינו הלל, שאומרים בשעה – ÀÈÇÇÇÅ
טובים, שחרית,ïBLàøäימים תפילת המתפלל ראשון , ציבור שליח – ÈÄ

ìlää úà àø÷î אחריו עונים והם הקהל, לפני  ההלל את קורא – ÇÀÆÆÇÇÅ
הרמב"ם  של מפורט הסבר הבאנו שם – י ג, סוכה (עיין  "הללוי ֿה"

בימיהם). ההלל קריאת מנהג על 

אין הכיפורים וביום השנה שבראש לפי  ההלל ", "ובשעת נקטה משנתנו 
וכן שירה, זמן  ולא הלב הכנעת זמן  שהוא משום הוא והטעם הלל, אומרים
מתים  וספרי חיים וספרי  דין, כסא על יושב מלך  אפשר בגמרא: מבואר

שירה?! אומרים וישראל לפניו , פתוחים
בתפילת  תוקעים היו שבתחילה משנתנו, של הרישא על בגמרא שמבואר  ממה
לומר נוהגים היו  השנה ראש של שחרית בתפילת שגם למדים, יש שחרית,
ואמנם  הללו. הברכות סדר על הן  התקיעות שהרי ושופרות, זכרונות מלכיות,

izdw - zex`ean zeipyn
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äéá éìåæìæì éúà àîìã ,äëàìîá øåñàå äùåã÷á åúåà ïéâäåð ë"ôòà ,øçîì åäåùã÷éå ìåìà úà åøáòéå ,íåéä åúåà ïéùã÷î ã"á ïéàù ô"òà ,íéãò åàá
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áéúëã ,åäì ïðéôìé(â"ë àø÷éå)àø÷ øîàå ,úåøôåù åìà äòåøú ,úåðåøëæ åìà ïåøëæ ì"æø åùøãå ,äòåøú ïåøëæ('é øáãîá)éðà íëéäìà éðôì ïåøëæì íëì åéäå
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למחר, תשרי  חודש  ראש וקובעים אלול את מעברים שהיו כלומר  –
בקדושת  אלול של השלושים יום את משלימים היו  מקום שמכל  אלא

לזלזל יבואו  שלא כדי  העדים, שבאו  קודם מספק שנהגו  כמו  החג,
בו  נהגנו אשתקד  יאמרו: כי  מלאכה, בו ויעשו  הבאה לשנה זה ביום

ברם, חול . בו  ונהגנו חזרנו  המנחה מן  שהרי בחינם, החג קדושת
הת  ועיקריבהקרבת חול; של  שיר אומרים היו  הערביים בין של מיד

טוב  יום של ושיר  היום ולקרבנות שופר  תקיעת לענין החג קדושת

ששנינו: וזהו למחר; נוהגים ycew.היו xgnle ycew meid eze` mibdep
Lc÷nä úéa áøçMîשהרי השיר , לקלקול חשש היה ולא – ÄÆÈÇÅÇÄÀÈ

הקרבנות, ïéìa÷îבטלו  eäiL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úäÄÀÄÇÈÈÈÆÇÇÆÀÀÇÀÄ
íBiä ìk Lãçä úeãò העדים באו  ואפילו  באלול , שלושים של – ÅÇÙÆÈÇ

השלושים  יום ומקדשים עדותם מקבלים דין  בית החמה, לשקיעת סמוך
שמודה  הגמרא, מסיקה ב) (ד, ביצה במסכת השנה. ראש  אותו  ועושים

אותו  נוהגים ולמעלה, המנחה מן  העדים באו  שאם זכאי , בן יוחנן רבן 
החודש עדות מקבלים שיהו שתיקן מה שכן  קודש , ולמחר קודש  היום

ייקבע  באלול ששלושים חודש , ראש  לענין  דווקא היינו  היום, כל
ראש החג לענין אבל הבאים, המועדות ייקבעו זה ולפי בתשרי, כאחד

מן  העדים באו ואם ממקומה, הקודמים של תקנתם נעקרה לא השנה
נשאר מכאן  השנה. ראש  של  ימים שני חוגגים היו ולמעלה המנחה

אחד השנה, ראש של  ימים שני  בימינו גם שחוגגים הקבוע, הנוהג
("יומא  ארוך אחד כיום נחשבים הימים ושני בתשרי, ושניים בתשרי 

להם אחת וקדושה שם שם שם שם ).).).).אריכתא") ביצהביצהביצהביצה òLBäé((((גמראגמראגמראגמרא éaø øîàÈÇÇÄÀËÇ
éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úä úàæ ãBòå :äçø÷ ïa בענין – ÆÈÀÈÀÙÄÀÄÇÈÈÈÆÇÇ

החודש , íB÷îקידוש  ìëa ïéc úéa Làø elôàLכלומר – ÆÂÄÙÅÄÀÈÈ
אחר, למקום הלך אלא הסנהדרין  במקום נמצא eäéשאינו  àHLÆÀ

ãòeä íB÷îì àlà ïéëìBä íéãòä מצוות שעיקר  פי  על אף – ÈÅÄÀÄÆÈÄÀÇÇÇ
ז): ב, (לעיל  ששנינו כמו דין , בית בראש תלויה החודש  "y`xקידוש

"! ycewn :xne` oic zia שלא זכאי  בן יוחנן  רבן התקין מקום מכל ,

העדים את מטריחים אלא יהו  דין  בית ראש שם שנמצא למקום לילך
הם credהולכים mewnl מקבלים והם הדין , בית מושב למקום היינו  ,

דין . בית ראש  בלי  החודש  את ומקדשים העדים את
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מלכיות, של  הברכות את הכוללת השנה, ראש של מוסף בתפילת דנה משנתנו
שנאמר  ממה (בגמרא) למדים אלו ברכות עליהן. שתוקעים ושופרות, זכרונות

השנה: "בראש  ± "drexz oexkf"o e x k f",זכרונות d"אלו r e x z" ונאמר שופרות, אלו 
ה' "אני לומר  תלמוד מה אֿלהיכם", לפני  לזכרון  לכם "והיו  י,): י , (במדבר
שיהיו ושופרות, זכרונות שם שיש  מקום כל על ללמד הכתוב בא אֿלהיכם"?

בגמרא: בברייתא מובא כן עמהם. d"awd:מלכיות xn`" השנה בראש לפני  אמרו 

ושופרות; זכרונות עליכם,zeiklnמלכיות שתמליכוני  כדי –zepexkf שיעלה כדי –

לומר  חכמים ראו "מה בספרי: מובא וכן  בשופר . ובמה? לטובה, לפני  זכרונכם

ואחר  תחילה עליך  המליכהו  אלא ושופרות? זכרונות כך  ואחר  תחילה, מלכיות

של אלא שופר  ואין  בשופר , ובמה? לו, שתיזכר כדי  רחמים, מלפניו בקש  כך

גדול ". בשופר  יתקע ההוא ביום "והיה יג): כז, (ישעיה שנאמר  חרות,
בברכה  אותן כוללים אלא עצמה, בפני ברכה אינן שמלכיות ללמד, באה משנתנו
שאומרים  סובר, נורי בן יוחנן רבי עקיבא. ורבי  נורי  בן יוחנן  רבי בזה ונחלקו אחרת,
קדושה  שכן  הקדוש"), "המלך  בה (שחותמים השם קדושת בברכת "מלכיות"
היום  קדושת בברכת אותן  שאומרים סובר , עקיבא ורבי הן . אחד  ענין  ומלכות
שתוקעים  כשם מלכיות על  שיתקעו כדי הזכרון"), ויום ישראל  "מקדש  (שחתימתה:

ושופרות. זכרונות על 

úBëøa øãñ:תוקעים שבה השנה, בראש  המוסף תפילת של  – ÅÆÀÈ
úBáà øîBà אברהם אֿלהי  ה'... אתה "ברוך  המתחילה ברכה – ÅÈ

מגן  ה' אתה "ברוך  וחתימתה: וכו ', יעקב" ואֿלהי  יצחק אֿלהי
ה'úBøeáâeאברהם", אתה "ברוך וחתימתה: וכו', גבור" "אתה – À

המתים", íMäמחיה úMã÷e אתה "קדוש  עד  וכו' קדוש " "אתה – ÀËÇÇÅ
שמך ", ïänòונורא úBiëìî ììBëåברוך" חותם שאינו  כלומר – ÀÅÇÀÄÄÈÆ

היינו  מלכיות, שאומר לאחר  אלא הקדוש" המלך ה' gqepאתה itl)
(eply ומלכותו מלך  ישראל  אֿלהי  "ה' עד הכל" לאדון לשבח מ"עלינו

משלה"; ò÷Bzבכל  Bðéàå אלא תוקעים שאין זו , ברכה בחתימת – ÀÅÅÇ
האמצעיות; הברכות שלש íBiäעל  úMã÷' וכו בחרתנו " "אתה – ÀËÇÇ

וחותם: וכו' קודש" מקרא תרועה יום הזה הזכרון יום את לנו  "ותתן

הזכרון ", ויום ישראל מקדש  ה' אתה הברכה ò÷Búå"ברוך  בסיום – ÀÅÇ
וכו 'úBðBøëæהזאת; עולם" מעשי  זוכר "אתה שלנו : נוסח לפי  – ÄÀ

הברית", זוכר  ה' אתה "ברוך  שנייה;ò÷Búåוחותם: פעם –úBøôBL ÀÅÇÈ
"ברוך וחותם: וכו', כבודך" בענן נגלית "אתה שלנו: נוסח לפי  –

ברחמים", ישראל עמו תרועת קול שומע ה' פעם ò÷Búåאתה – ÀÅÇ
התפילה,øîBàåשלישית; בסיום –äãBáò אֿלהינו ה' "רצה – ÀÅÂÈ

לציון ", שכינתו  "המחזיר  וחתימתה: וכו', ישראל " äàãBäåÀÈÈבעמך 
להודות", נאה ולך  שמך  "הטוב וחתימתה: לך ", אנחנו "מודים ברכת –

íéðäk úkøáe:בה שחותמים שלום", "שים שלאחריה: והברכה – ÄÀÇÙÂÄ
בשלום"; ישראל  עמו  את éøeð"המברך  ïa ïðçBé éaø éøác– ÄÀÅÇÄÈÈÆÄ

טעמו  שבארנו כמו  השם, קדושת עם "מלכיות" שכוללים הסובר
(epzpynl dncwda).הן אחד  מענין  ומלכות שקדושה לפי  ,Bì øîàÈÇ

àáé÷ò éaø:נורי בן  יוחנן לרבי  –,úBiëìnì ò÷Bz Bðéà íà ÇÄÂÄÈÄÅÅÇÇÇÀÄ
øékæî àeä änì,בתפילה מלכיות שהוסיפו מאחר כלומר אותן? – ÈÈÇÀÄ

בגמרא  ושופרות. זכרונות על  שתוקעים כשם עליהן  לתקוע צריך וודאי
xikfnמבואר : `ed dnl בזכרונות כמו במלכיות פסוקים עשרה

d`ad)ובשופרות dpyna x`eank)מהשאר מלכויות נשתנו אם כלומר ?
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íézLk äiðMa CLîe äðBLàøa–úçà àlà Bãéa ïéà.øôBL Bì äpîúð Ck øçàå CøaL éî–òéøîe ò÷Bz ¨¦¨¨©©§¦¨¦§©¦¥§¨¤¨©©¦¤¥©§©©¨¦§©¨¨¥©¥¦©
GL ò÷Búåíéîòt L.áiç øeaö çéìML íLk,áiç ãéçéå ãéçé ìk Ck.ìàéìîb ïaøøîBà:àéöBî øeaö çéìL §¥©¨§¨¦§¥¤§¦©¦©¨¨¨¨¦§¨¦©¨©¨©§¦¥¥§¦©¦¦

ïúáBç éãé íéaøä úà. ¤¨©¦§¥¨¨
‰  ˘ ‰ ˘ ‡ ¯ ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

äèåùôå äéðôìì"ú ,äéðôì äèåùôù ïéðî àéðúã ,äéøçàì(ä"ë àø÷éå)ì"ú ,äéøçàì äèåùôù ïéðîå ,äòåøú øôåù úøáòäå(íù)äøáòä éøä ,øôåù åøéáòú
ùìù ìù ùìù êì éøäå ,úåòé÷ú ùù ä"ø ìù úåòåøú ùìùì éøä ,èåùô ãçà ìå÷ úøáòä òîùî äèåùô äøáòä ïåùìå .íéúðéá äòåøúå óåñå äìçú

:ùìù.driwz xery:úåòé÷ú ùù íäù ,úåòé÷úä ìë øåòéù.zerexz ylyk:äòåøú éöçë úçà äòé÷ú øåòéù àöîð.zeaai 'bk drexz xery'â
:àøáúñî éëäå ,ïäù ìë ìù úåçë 'è äòåøú øåòù àöîð ,ïäù ìë ìù úåçåë 'â àéä àááé ìëù î"éå .ïäù ìë ìù àîìòá úåìå÷.dpey`xa rwzäèåùô

:äëøãë ò÷ú äòåøúä éðôìù.dipya jyneäéøçàìù äèåùô ,åæ øçà åæ úåùòì êéøö äéäù íéúù éãé äá úàöì ,íéúùë êùî äòåøúä øçàìù äòé÷ú
:úåðåøëæã äéðôìù äèåùôå úåéëìîã.zg` `l` ecia oi`:ïðé÷ñôî àì íéúùì úçà äòé÷ú é÷åñôàã.jxay in:úåëøá 'è êøéáå ïéôñåîä úìôú ììôúä

.aiig v"yy mykòãåéå é÷áä ãéçéå ãéçé ìë êë ,åîöòá àåä ììôúîù äìôúá àìà ç"é àöåé åðéàå ,äðùä ìë ìù úåìôúá ïéá ä"ø ìù úåëøáá ïéá
:é÷á åðéàù úà àéöåäì àìà äáéúä éðôì ãøåé ö"ù ïéàå .äðùä úåîé ìë øàùá ïéá ä"øá ïéá ,åîöò úìôúá àìà åúáåç éãé àöåé åðéà ììôúäìv"y

.mzaeg ici miaxd z` `ivençéìù øéãñäì éãë ,ùçìá ïéììôúî øåáö äîìå .äðùä ìë ìù úåìôúá ïéá ä"ø ìù úåëøáá ïéá ,é÷á åðéàù ïéá é÷á ïéá
úåëøá 'è ïäù ìáåé ìùå ë"äåé ìùå ä"ø ìù úåëøáá ìáà ,é÷á åðéàù úà àìà àéöåî ö"ù ïéàù äðùä ìë ìù úåëøáá íéîëçë äëìäå .åúìôú úà øåáö

:é÷áä úà àéöåî êë é÷á åðéàù úà àéöåîù íùëù â"øë äëìä ,ïäá ïéàé÷á ìëä ïéàå úåëåøà

`xephxa yexit

הש ראש הכיפורים על  ביום ובין השנה בראש  שבין  למדים, נמצאנו נה.
צריכה  תרועה וכל  תרועות; שלש  לתקוע צריכים היובל  שנת של

של(dheyt)תקיעה הכיפורים ביום שנאמר לאחריה, ותקיעה לפניה
"והעברת היובל: dשנת r e x z x t e y,לחודש בעשור  השביעי  בחודש 

תעבירו  הכיפורים xביום t e y" ודרשו בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ):):):):וגו ', "והעברת ((((בברייתא בברייתא בברייתא בברייתא 
השופר פי  על פורט אדם בתרועה שכן  פשוט, קול העברת היינו  שופר "
קול ויוצא השופר  דרך פיו  רוח הוא מעביר  בתקיעה ואילו בלשונו,

למדים  אחריה וגם "תרועה" לפני גם "שופר " שכתוב וכיון  פשוט,
ששנינו  וזהו  לאחריה. ופשוטה לפניה פשוטה צריכה תרועה שכל 

ylyבמשנתנו: yly ly yly zeriwz xcq לתקוע צריך  התורה שמן  –
לעיל. שבארנו  כמו פעמים, שלש תקיעה תרועה mirwezתקיעה cvike

?"drexz" אדם של כאנחה היא אם בידם, ספק שהיה מובא, בגמרא
"שברים", קוראים שאנו מה היינו  גדול, דבר  על דואג שלבו בשעה

שניהם  אולי  או  "תרועה", קוראים שאנו  מה היינו  נשים, של  כיללה או
כדרך האנחה, אחרי  לבוא היללה של שדרכה והיללה, האנחה יחד,

בקיסרי אבהו רבי  התקין  לפיכך מיילל. כך  ואחר  תחילה שנאנח הדואג
תקיעה  שברים-תרועה, תקיעה, הכל : ידי לצאת כדי  תוקעים שיהו

תרועה, תקיעה, פעמים; שלש  תקיעה שברים, תקיעה, פעמים; שלש 
פעמים שלש  וסימן ((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ))))תקיעה שלושים, הקולות מניין נמצא .

תרועה "יום לדבר : dמצאו  i d i– dלכם" i d i.שלושים בגימטריא
GLk äòé÷z øeòLúBòeøz L:(הגמרא (לפי מפרשים יש – ÄÀÄÈÀÈÀ

שיעור נמצא תרועות; כשלש התקיעות, שש  היינו  התקיעות, כל  שיעור
תרועה כחצי אחת ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))תקיעה שיעור((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; מפרשים: ויש  .

שאחריהן  התרועות שלש  כשיעור הראשונות התקיעות ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;שלש 

שאף הרהרהרהר""""ן ן ן ן )))) הוא, ופשוט התרועה; כשיעור התקיעה ששיעור  כלומר  ,
הראשונות התקיעות כשיעור  האחרונות התקיעות øeòLÄ((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).שיעור 

GLk äòeøzúBáaé L תכופים קצרים, קולות שלושה היינו – ÀÈÀÈÇÈ
שנו : שבגמרא בברייתא ברם, mixay,ורצופים. dylyk drexz xeriy

אנחות כשלוש mixay"a"),היינו  rewzl mibdep epgp`y zelewd oze`k)
התרועה. בענין והברייתא משנתנו בין  היא שמחלוקת בגמרא ומבואר 

וזהו  קצרים, קולות שלשה היא יבבה שכל  במשנתנו , מפרשים ויש 
zeaai,ששנינו : yelyk drexzd xeriyקצרים קולות תשעה ((((עיין עיין עיין עיין היינו 

והברייתא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) המשנה בין הבדל  שאין זה, פירוש לפי נמצא .
כשלוש היא התרועה הברייתא שלפי במהותה, אלא התרועה בשיעור

תשע  היא התרועה משנתנו ולפי  "שברים"), קוראים שאנו (מה אנחות
מנהגנו). כפי קצרים, קולות (תשעה äðBLàøaיללות ò÷z התקיעה – ÈÇÈÄÈ
כדרכה, תקע התרועה שלפני íézLkהראשונה äiðMa CLîe– ÈÇÇÀÄÈÄÀÇÄ

כדי תקיעות, שתי  כשיעור  משך התרועה שלאחר השנייה ובתקיעה

הראשונה  לתקיעה וגם התרועה, שלאחר  האחרונה לתקיעה לו שתעלה
הבאה, התרועה úçàשלפני  àlà Bãéa ïéà הזאת התקיעה אין  – ÅÀÈÆÈÇÇ

והוא  התרועה, שלאחר לתקיעה היינו אחת, לתקיעה אלא לו נחשבת
הבאה. התרועה שלפני ראשונה תקיעה ולתקוע לחזור CøaLצריך  éîÄÆÅÇ

היה  ולא המוסף, תפילת של הברכות תשע כבר שהתפלל כלומר  –
ולשופרות, ולזכרונות למלכיות בו  לתקוע שופר  äpîúðלו  Ck øçàåÀÇÇÈÄÀÇÈ

Bì– לו  נזדמן  –GL ò÷Búå òéøîe ò÷Bz ,øôBLíéîòt L– ÈÅÇÅÄÇÀÅÇÈÀÈÄ
בשביל ותקיעה תרועה תקיעה מלכיות, בשביל  ותקיעה תרועה תקיעה
אבהו , רבי  תקנת ולפי  שופרות. בשביל  ותקיעה תרועה תקיעה זכרונות,

לתקוע  שנוהגים כמו קולות, עשרה פעם בכל  תוקע לעיל , שהזכרנו 
הברכות. סדר áiçעל øeaö çéìML íLk,השנה ראש בתפילת – ÀÅÆÀÄÇÄÇÈ

השנה, ימות בכל עשרה שמונה בתפילת ãéçéåוכן ãéçé ìk CkÈÈÈÄÀÈÄ
áiç בתפילתו חובתו ידי  יוצא ואינו להתפלל, יודע הוא אם בתפילה, – ÇÈ

בקי שאינו מי  אלא מוציא הציבור שליח שאין הציבור, שליח של
מבקש אחד  כל  שיהא היא, שסברא אמרו , בירושלמי בעצמו . להתפלל 

עצמו . על úàרחמים àéöBî øeaö çéìL :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÀÄÇÄÄÆ
ïúáBç éãé íéaøä בין בעצמו , להתפלל בקי שאינו  בין בקי בין  – ÈÇÄÀÅÈÈ

השנה. ימות כל של בתפילה בין  השנה ראש xeaivבתפילת dnle
?ygla milltznתפילתו את ציבור שליח לו  שיסדיר  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).כדי

שאין  כחכמים, השנה ימות כל  של עשרה שמונה בתפילת והלכה
בתפילת  אבל בעצמו, להתפלל  יודע שאינו  מי  אלא מוציא ציבור שליח

ההלכה  בה, בקיאים אינם ורבים ארוכות, ברכות הכוללת השנה ראש
מי את שמוציא כשם הבקי את מוציא ציבור ששליח גמליאל  כרבן

בקי ט ט ט ט ----יייי))))שאינו ח ח ח ח ,,,, תפילה תפילה תפילה תפילה  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  .((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

כיצד נשאל: גאון  האי  שרב הר"ן, מביא שהזכרנו  אבהו  רבי  תקנת בענין 
רבי שבא עד וכי ושנה, שנה בכל בו  שנוהגים בדבר  הספק שיפול אפשר 

היא תשובתו  ותמצית שופר? תקיעת ידי יוצאים ישראל  היו  לא כיאבהו 
קלות, יבבות תרועה עושים מהם ישראל , בכל  מנהג  היה קדמונים מימים
ורבי חובתם. ידי יוצאים ואלו  ואלו  שברים, שהן  כבדות יבבות עושים ומהם
ביניהם  יהיה ולא אחד, מנהג ישראל  בכל  נוהגים שיהיו  והתקין, בא אבהו 

כחלוקה אותו רואין שההדיוטות (zwelgnk).דבר 
תקיעות  סדר  תחילה לתקוע שנוהגים להוסיף, יש התקיעות ענין להשלמת
מיושב", "תקיעות נקראות אלו  ותקיעות המוסף, תפילת לפני אבהו, רבי כתקנת
סדר שעל התקיעות עיקר  ואילו אלו ; בתקיעות לישב מותרים שהשומעים לפי
בגמרא  ואמרו מעומד". "תקיעות נקראות ושופרות, וזכרונות מלכיות הברכות,
ותוקעין וחוזרין  יושבין  כשהן  ומריעין  תוקעין  "למה ב): טז , השנה (ראש
מיושב  שתקיעות כותבים, ויש השטן ". לערבב כדי עומדין ? כשהן  ומריעין 
עד להמתין יכולים שאינם אנוסים ומשום חולים משום הוא אחרונים מנהג
וכו' יושבין" כשהן ומריעין תוקעין  "למה בגמרא שאמרו ומה המוסף; סוף
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Áíeçzä úà åéìò ïéøéáòî ïéà äðMä Làø ìL øôBL,ìbä úà åéìò ïéçwôî ïéàå,ïìéàa ïéìBò àG,àGå ¨¤Ÿ©¨¨¥©£¦¦¨¨¤©§§¥§©§¦¨¨¤©©¦¨¦¨§
äîäa éab ìò ïéáëBø,íénä éðt ìò ïéèL àGå;úeáL íeMî àeäL øáãa ïéa BúBà ïéëúBç ïéàå,øáãa ïéáe §¦©©¥§¥¨§¨¦©§¥©©¦§¥§¦¥§¨¨¤¦§¥§¨¨

äNòú àG íeMî àeäL.ïéé Bà íéî BëBúì ïzì äöø íà ìáà–ïzé.òB÷úlî úB÷Bðézä úà ïéákòî ïéà, ¤¦©£¤£¨¦¨¨¦¥§©¦©¦¦¥¥§©§¦¤©¦¦¦§©
ãò ïänò ïé÷qòúî ìáàeãîìiL;÷qòúnäå–àöé àG;òîBMäå÷qòúnä ïî–àöé àG. £¨¦§©§¦¦¨¤©¤¦§§§©¦§©¥¨¨§©¥©¦©¦§©¥¨¨

ËGL úBòé÷z øãñGL ìL LGL LL.GLk äòé÷z øeòLúBòeøz L.GLk äòeøz øeòLúBáaé L.ò÷z ¥¤§¦¨¤¨¨¦§¦¨§¨§¦§¨§¨©¨¨©

gggg.megzd z` eilr oixiarn oi`:úåòé÷úä òåîùì êìéì åà ,øôåù àéáäì éãë íåçúì õåç êìéì.zeay meyn `edy xaca:ïéëñá åëúçì ïåâëxaca
.dyrz `l meyn `edyêåúçì êøã ïéàù ìâî ,úåáù íåùî àåäù øáã ,àëôà éðúîã àëéàå .õò úùéøç ìù äøåîâ äëàìî àéåäã äøâîá åëúçì ïåâë

:àåä äéçøåàã àðéëñ ,äùòú àì íåùî àåäù øáã .åá.[ozi] oii ekezl ozil dvx m`:àåä àðî ï÷úî ïðéøîà àìå.zewepizd z` oiakrn oi`åòéâäù
:ä"ø ìù è"åéá òå÷úì ïéãîåìî åéäéù ,úåöîá ïëðçì éãë ,úáùá åìéôàå ,êåðéçì.mda miwqrzne,ø"äøá úåîà òáøà ééåúàì åúà àîìã øæâéîì àëéìå

åúáåç éãé úàöì ãåøè àåäù êåúîù ,øôåù úòé÷úá áééç àåäù ïîæá àìà ø"äøá à"ã åðàéáé àîù åøæâ àìå .àîìòá ÷ñòúî àìà äåöîá ãåøè åðéà àäã
:úáùä úà çëùé

hhhh.yly zeriwz xcq:úåøôåùì úçàå ,úåðåøëæì úçàå ,úåéëìîì úçà.yly yly lyéúù øîàðù éôì .úçàå úçà ìëì äòé÷úå äòåøúå äòé÷ú
ìáåé ìù ë"äåéá äøåîàä äòåøúå ,äæá äæ ìù øåîàä úà ïúéì äåù äøéæâì éòéáù éòéáù ïðéôìéå ,ìáåé ìù ë"äåéá úçà äòåøúå ,ä"øá àø÷îá úåòåøú
äèåùô ,äòåøú ìëå .ë"äåéá úåòåøú ùìù åàöîð ,ë"äåéì ïúåà ïéðúåð ä"øá úåøåîàä úåòåøú éúùå ,úåòåøú ùìù ä"øá åàöîð ,ä"øì äúåà ïéðúåð åðà
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בין השנה בראש התפלות בכל  ברכות תשע בתחילה אמרו המאור  בעל לדעת
האמצעיות  שהברכות כלומר  במנחה, ובין במוסף ובין בשחרית בין בערבית
כמפורש  במוסף, אלא היו לא תקיעות ברם, ושופרות. זכרונות מלכיות היו
הירושלמי מן  ראיה ומביא המאור  בעל על חולק הרמב"ן  אבל במשנתנו .

במוסף. אלא נאמרו לא ברכות שתשע ד ), א, (שבועות

i y i n g m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

התורה  מן מצווה השנה בראש  שופר שתקיעת פי  על שאף ללמדנו , באה זו משנה
אפילו שופר  תקיעת מפני עוברים ואין  טוב יום עליה מחללים אין מקום מכל היא,

חכמים. של איסור  על 

íeçzä úà åéìò ïéøéáòî ïéà äðMä Làø ìL øôBL– ÈÆÙÇÈÈÅÇÂÄÄÈÈÆÇÀ
כדי אמה, אלפיים של  לתחום חוץ השנה בראש  יוצאים אין  כלומר
הטעם, מבואר  בגמרא התקיעות. את לשמוע כדי או השופר  את להביא

עשה  מצוות טוב יום ושביתת היא, "עשה" מצוות שופר שתקיעת
היא: תעשה כדכדכדכד):):):):שכתובdyr,ולא כגכגכגכג,,,, באחד((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  השביעי  "בחודש 

שבתון"; לכם יהיה dyrz,לחודש  `lכה כה כה כה ):):):):שכתוב שם שם שם שם ,,,, "כל((((שםשםשםשם
ולא  עשה מצוות דוחה עשה מצוות ואין  תעשו", לא עבודה מלאכת

ומ  תורה,תעשה. כשל לדבריהם חיזוק עשו  "וחכמים הר"ן : פרש 
שהיא  שבות אף תורה, של מלאכה דוחה שופר  תקיעת ואין  שהואיל

דוחה"; אינה ìbäמדרבנן úà åéìò ïéçwôî ïéàåעל נפל  אם – ÀÅÀÇÀÄÈÈÆÇÇ
את  להוציא כדי השנה בראש  הגל  את מפקחים אין אבנים גל השופר 

מוקצה; משום טוב ביום האבנים את לטלטל  שאסור לפי השופר ,
ïìéàa ïéìBò àG עולים אין האילן, בראש  נמצא השופר אם – ÄÈÄÈ

חכמים  שאסרו  השופר, את משם ליטול כדי האילן, על השנה בראש

הענפים; מן  יתלוש שמא גזירה טוב, ביום באילן  ïéáëBøלעלות àGåÀÀÄ
äîäa éab ìò את לשמוע ברגליו ללכת יכול שאינו  חולה כגון  – ÇÇÅÀÅÈ

ביום  בהמה על רוכבין שאיו בהמה, גבי על לרכב לו אסור התקיעות,
להנהיגה; זמורה יחתוך  שמא גזירה íénäטוב, éðt ìò ïéèL àGåÀÈÄÇÀÅÇÇÄ

שיט. כלי לו  יעשה שמא חכמים, שגזרו  –BúBà ïéëúBç ïéàå– ÀÅÀÄ
לתקיעה, לתקנו úeáLכדי íeMî àeäL øáãa ïéa לחתכו כגון – ÅÀÈÈÆÄÀ

להיתר, שמלאכתה äNòúבסכין, àG íeMî àeäL øáãa ïéáeÅÀÈÈÆÄÇÂÆ
לאיסור. שמלאכתה במגירה כגון התורה, מן  מלאכה איסור היינו  –

להיפך: מפרשים zeayויש  meyn `edy xaca oia שאין במגל  כגון  –
כלאחר שתיקון שבות, משום אלא איסורו ואין  שופר , בו לחתוך דרכו 

הוא , dyrzיד  `l meyn `edy oiaeוהרי בכך, שדרכה בסכין  כגון  –
התורה מן גמורה מלאכה רש רש רש רש """"יייי))))זו äöø.((((גמראגמראגמראגמרא;;;; íà ìáàïzì ÂÈÄÈÈÄÅ

ïéé Bà íéî BëBúì,צלול קולו  שיהא לצחצחו, כדי –ïzéרשאי – ÀÇÄÇÄÄÅ
כלי. תיקון  נקרא זה ואין  השנה, בראש  ליתן  úàהוא ïéákòî ïéàÅÀÇÀÄÆ

òB÷úlî úB÷Bðézä,השנה בראש  –ãò ïänò ïé÷qòúî ìáà ÇÄÄÄÀÇÂÈÄÀÇÀÄÄÈÆÇ
eãîìiL כשהם התינוקות את מעכבים שאין  בלבד זו לא כלומר – ÆÄÀÀ

ללמדם  עמהם להתעסק לגדולים גם מותר  אלא מעצמם, תוקעים

אמרו : בגמרא zaya,לתקוע. elit`בראש היא שהכוונה הר"ן , ומפרש 
של בשבת שדווקא בירושלמי, מבואר וכן  בשבת, להיות שחל  השנה

אבל שופר , תקיעת ללמדם הקטנים עם להתעסק מותר השנה ראש
דווקא  שמדובר  להיפך , משמע הרמב"ם מדברי אבל לא. אחרת בשבת

השנה ראש  של טוב יום שאינה בבבב).).).).בשבת שופר שופר שופר שופר  חילוקי((((הלהלהלהל'''' ישנם כן
בקטנים  מפרש רש "י  במשנתנו . מדובר  תינוקות באילו במפרשים דעות

שאין  בלבד  זו לא במצוות, לחנכם ויש שהואיל  לחינוך, שהגיעו
ברם, שילמדו . עד עמהם מתעסקים אף אלא מלתקוע אותם מעכבים

שנינו  ולכך לחינוך, הגיעו שלא בקטנים מדובר  שבגמרא בברייתא
כדי עמהם מתעסקים אין אבל  מלתקוע אותם מעכבים שאין שם,

לחינוך הגיעו  שלא בקטנים שדווקא להיפך, מפרשים ויש שילמדו.
הרמב"ם כותב וכן שופר , תקיעת ללמדם עמהם להתעסק ((((הלהלהלהל''''מותר 

ז ז ז ז ):):):): בבבב,,,, מלתקוע שופר שופר שופר שופר  אותן מעכבין  אין  לחינוך  הגיעו שלא "התינוקות
לגדול ומותר  שילמדו. כדי השנה, ראש של טוב יום שאינה בשבת

בין  לחינוך  שהגיע קטן בין  – טוב ביום ללמדן  כדי  עמהן  שיתעסק
שבות" משום אלא אסורה אינה שהתקיעה לחינוך, הגיע שלא קטן

משנהמשנהמשנהמשנה")")")") """"מגידמגידמגידמגיד כדיqòúnäå÷.((((עייןעייןעייןעיין השנה בראש  שופר  בתקיעת – ÀÇÄÀÇÅ
àöéלהתלמד, àG נתכוון שלא לפי  אלו, בתקיעותיו חובתו  ידי  – ÈÈ

äלצאת. ïî òîBMäå÷qòúnידי לצאת שנתכוון  פי על  אף – ÀÇÅÇÄÇÄÀÇÅ
אלו , תקיעות בשמיעת àöéחובתו àG נתכוון לא שהתוקע לפי  – ÈÈ

ידי ועל השומע ידי על כוונה להיות שצריכה היא והלכה להוציאו 

המשמיע.

ט ה נ ש מ ר ו א ב
ושיעורן. התקיעות מניין ללמדנו באה זו  משנה

úBòé÷z øãñ,השנה בראש –GLGL ìL LGL LLכלומר – ÅÆÀÄÈÆÈÈ
ושלישית  לזכרונות, שנייה למלכיות, ראשונה פעמים: שלש תוקעים

תקיעות שלש  תוקעים פעם ובכל zelew)לשופרות, dyly):היינו ,

בתורה  שכתוב לפי  הטעם, מבואר בגמרא תקיעה. תרועה, תקיעה,
הכיפורים  ביום אחת ופעם השנה בראש (פעמיים "תרועה" פעמים שלש 

היובל ): שנת שבתון `.של לכם יהיה לחודש  באחד השביעי "בחודש
dזכרון r e x z";(;(;(;( כד כד כד כד כגכגכגכג,,,, לחודש...a.((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  באחד השביעי "ובחודש

dיום r e x z"לכם א א א א ););););יהיה כט כט כט כט ,,,, שופר b.((((במדברבמדברבמדברבמדבר d"והעברת r e x z
לחודש " בעשור השביעי ט ט ט ט ),),),),בחודש כהכהכהכה,,,, שווה ((((ויקראויקראויקראויקרא בגזירה ולמדים

"iriay ,iriay" הכיפורים יום על גם נאמר  השנה בראש האמור שכל
גם  נאמר  היובל  שנת של הכיפורים ביום האמור וכל היובל, שנת של

izdw - zex`ean zeipyn
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äèåùôå äéðôìì"ú ,äéðôì äèåùôù ïéðî àéðúã ,äéøçàì(ä"ë àø÷éå)ì"ú ,äéøçàì äèåùôù ïéðîå ,äòåøú øôåù úøáòäå(íù)äøáòä éøä ,øôåù åøéáòú
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:ùìù.driwz xery:úåòé÷ú ùù íäù ,úåòé÷úä ìë øåòéù.zerexz ylyk:äòåøú éöçë úçà äòé÷ú øåòéù àöîð.zeaai 'bk drexz xery'â
:àøáúñî éëäå ,ïäù ìë ìù úåçë 'è äòåøú øåòù àöîð ,ïäù ìë ìù úåçåë 'â àéä àááé ìëù î"éå .ïäù ìë ìù àîìòá úåìå÷.dpey`xa rwzäèåùô

:äëøãë ò÷ú äòåøúä éðôìù.dipya jyneäéøçàìù äèåùô ,åæ øçà åæ úåùòì êéøö äéäù íéúù éãé äá úàöì ,íéúùë êùî äòåøúä øçàìù äòé÷ú
:úåðåøëæã äéðôìù äèåùôå úåéëìîã.zg` `l` ecia oi`:ïðé÷ñôî àì íéúùì úçà äòé÷ú é÷åñôàã.jxay in:úåëøá 'è êøéáå ïéôñåîä úìôú ììôúä

.aiig v"yy mykòãåéå é÷áä ãéçéå ãéçé ìë êë ,åîöòá àåä ììôúîù äìôúá àìà ç"é àöåé åðéàå ,äðùä ìë ìù úåìôúá ïéá ä"ø ìù úåëøáá ïéá
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.mzaeg ici miaxd z` `ivençéìù øéãñäì éãë ,ùçìá ïéììôúî øåáö äîìå .äðùä ìë ìù úåìôúá ïéá ä"ø ìù úåëøáá ïéá ,é÷á åðéàù ïéá é÷á ïéá
úåëøá 'è ïäù ìáåé ìùå ë"äåé ìùå ä"ø ìù úåëøáá ìáà ,é÷á åðéàù úà àìà àéöåî ö"ù ïéàù äðùä ìë ìù úåëøáá íéîëçë äëìäå .åúìôú úà øåáö

:é÷áä úà àéöåî êë é÷á åðéàù úà àéöåîù íùëù â"øë äëìä ,ïäá ïéàé÷á ìëä ïéàå úåëåøà

`xephxa yexit

הש ראש הכיפורים על  ביום ובין השנה בראש  שבין  למדים, נמצאנו נה.
צריכה  תרועה וכל  תרועות; שלש  לתקוע צריכים היובל  שנת של

של(dheyt)תקיעה הכיפורים ביום שנאמר לאחריה, ותקיעה לפניה
"והעברת היובל: dשנת r e x z x t e y,לחודש בעשור  השביעי  בחודש 

תעבירו  הכיפורים xביום t e y" ודרשו בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ):):):):וגו ', "והעברת ((((בברייתא בברייתא בברייתא בברייתא 
השופר פי  על פורט אדם בתרועה שכן  פשוט, קול העברת היינו  שופר "
קול ויוצא השופר  דרך פיו  רוח הוא מעביר  בתקיעה ואילו בלשונו,

למדים  אחריה וגם "תרועה" לפני גם "שופר " שכתוב וכיון  פשוט,
ששנינו  וזהו  לאחריה. ופשוטה לפניה פשוטה צריכה תרועה שכל 

ylyבמשנתנו: yly ly yly zeriwz xcq לתקוע צריך  התורה שמן  –
לעיל. שבארנו  כמו פעמים, שלש תקיעה תרועה mirwezתקיעה cvike

?"drexz" אדם של כאנחה היא אם בידם, ספק שהיה מובא, בגמרא
"שברים", קוראים שאנו מה היינו  גדול, דבר  על דואג שלבו בשעה

שניהם  אולי  או  "תרועה", קוראים שאנו  מה היינו  נשים, של  כיללה או
כדרך האנחה, אחרי  לבוא היללה של שדרכה והיללה, האנחה יחד,

בקיסרי אבהו רבי  התקין  לפיכך מיילל. כך  ואחר  תחילה שנאנח הדואג
תקיעה  שברים-תרועה, תקיעה, הכל : ידי לצאת כדי  תוקעים שיהו

תרועה, תקיעה, פעמים; שלש  תקיעה שברים, תקיעה, פעמים; שלש 
פעמים שלש  וסימן ((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ))))תקיעה שלושים, הקולות מניין נמצא .

תרועה "יום לדבר : dמצאו  i d i– dלכם" i d i.שלושים בגימטריא
GLk äòé÷z øeòLúBòeøz L:(הגמרא (לפי מפרשים יש – ÄÀÄÈÀÈÀ

שיעור נמצא תרועות; כשלש התקיעות, שש  היינו  התקיעות, כל  שיעור
תרועה כחצי אחת ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))תקיעה שיעור((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; מפרשים: ויש  .

שאחריהן  התרועות שלש  כשיעור הראשונות התקיעות ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;שלש 

שאף הרהרהרהר""""ן ן ן ן )))) הוא, ופשוט התרועה; כשיעור התקיעה ששיעור  כלומר  ,
הראשונות התקיעות כשיעור  האחרונות התקיעות øeòLÄ((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).שיעור 

GLk äòeøzúBáaé L תכופים קצרים, קולות שלושה היינו – ÀÈÀÈÇÈ
שנו : שבגמרא בברייתא ברם, mixay,ורצופים. dylyk drexz xeriy

אנחות כשלוש mixay"a"),היינו  rewzl mibdep epgp`y zelewd oze`k)
התרועה. בענין והברייתא משנתנו בין  היא שמחלוקת בגמרא ומבואר 

וזהו  קצרים, קולות שלשה היא יבבה שכל  במשנתנו , מפרשים ויש 
zeaai,ששנינו : yelyk drexzd xeriyקצרים קולות תשעה ((((עיין עיין עיין עיין היינו 

והברייתא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) המשנה בין הבדל  שאין זה, פירוש לפי נמצא .
כשלוש היא התרועה הברייתא שלפי במהותה, אלא התרועה בשיעור

תשע  היא התרועה משנתנו ולפי  "שברים"), קוראים שאנו (מה אנחות
מנהגנו). כפי קצרים, קולות (תשעה äðBLàøaיללות ò÷z התקיעה – ÈÇÈÄÈ
כדרכה, תקע התרועה שלפני íézLkהראשונה äiðMa CLîe– ÈÇÇÀÄÈÄÀÇÄ

כדי תקיעות, שתי  כשיעור  משך התרועה שלאחר השנייה ובתקיעה

הראשונה  לתקיעה וגם התרועה, שלאחר  האחרונה לתקיעה לו שתעלה
הבאה, התרועה úçàשלפני  àlà Bãéa ïéà הזאת התקיעה אין  – ÅÀÈÆÈÇÇ

והוא  התרועה, שלאחר לתקיעה היינו אחת, לתקיעה אלא לו נחשבת
הבאה. התרועה שלפני ראשונה תקיעה ולתקוע לחזור CøaLצריך  éîÄÆÅÇ

היה  ולא המוסף, תפילת של הברכות תשע כבר שהתפלל כלומר  –
ולשופרות, ולזכרונות למלכיות בו  לתקוע שופר  äpîúðלו  Ck øçàåÀÇÇÈÄÀÇÈ

Bì– לו  נזדמן  –GL ò÷Búå òéøîe ò÷Bz ,øôBLíéîòt L– ÈÅÇÅÄÇÀÅÇÈÀÈÄ
בשביל ותקיעה תרועה תקיעה מלכיות, בשביל  ותקיעה תרועה תקיעה
אבהו , רבי  תקנת ולפי  שופרות. בשביל  ותקיעה תרועה תקיעה זכרונות,

לתקוע  שנוהגים כמו קולות, עשרה פעם בכל  תוקע לעיל , שהזכרנו 
הברכות. סדר áiçעל øeaö çéìML íLk,השנה ראש בתפילת – ÀÅÆÀÄÇÄÇÈ

השנה, ימות בכל עשרה שמונה בתפילת ãéçéåוכן ãéçé ìk CkÈÈÈÄÀÈÄ
áiç בתפילתו חובתו ידי  יוצא ואינו להתפלל, יודע הוא אם בתפילה, – ÇÈ

בקי שאינו מי  אלא מוציא הציבור שליח שאין הציבור, שליח של
מבקש אחד  כל  שיהא היא, שסברא אמרו , בירושלמי בעצמו . להתפלל 

עצמו . על úàרחמים àéöBî øeaö çéìL :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÀÄÇÄÄÆ
ïúáBç éãé íéaøä בין בעצמו , להתפלל בקי שאינו  בין בקי בין  – ÈÇÄÀÅÈÈ

השנה. ימות כל של בתפילה בין  השנה ראש xeaivבתפילת dnle
?ygla milltznתפילתו את ציבור שליח לו  שיסדיר  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).כדי

שאין  כחכמים, השנה ימות כל  של עשרה שמונה בתפילת והלכה
בתפילת  אבל בעצמו, להתפלל  יודע שאינו  מי  אלא מוציא ציבור שליח

ההלכה  בה, בקיאים אינם ורבים ארוכות, ברכות הכוללת השנה ראש
מי את שמוציא כשם הבקי את מוציא ציבור ששליח גמליאל  כרבן

בקי ט ט ט ט ----יייי))))שאינו ח ח ח ח ,,,, תפילה תפילה תפילה תפילה  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  .((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

כיצד נשאל: גאון  האי  שרב הר"ן, מביא שהזכרנו  אבהו  רבי  תקנת בענין 
רבי שבא עד וכי ושנה, שנה בכל בו  שנוהגים בדבר  הספק שיפול אפשר 

היא תשובתו  ותמצית שופר? תקיעת ידי יוצאים ישראל  היו  לא כיאבהו 
קלות, יבבות תרועה עושים מהם ישראל , בכל  מנהג  היה קדמונים מימים
ורבי חובתם. ידי יוצאים ואלו  ואלו  שברים, שהן  כבדות יבבות עושים ומהם
ביניהם  יהיה ולא אחד, מנהג ישראל  בכל  נוהגים שיהיו  והתקין, בא אבהו 

כחלוקה אותו רואין שההדיוטות (zwelgnk).דבר 
תקיעות  סדר  תחילה לתקוע שנוהגים להוסיף, יש התקיעות ענין להשלמת
מיושב", "תקיעות נקראות אלו  ותקיעות המוסף, תפילת לפני אבהו, רבי כתקנת
סדר שעל התקיעות עיקר  ואילו אלו ; בתקיעות לישב מותרים שהשומעים לפי
בגמרא  ואמרו מעומד". "תקיעות נקראות ושופרות, וזכרונות מלכיות הברכות,
ותוקעין וחוזרין  יושבין  כשהן  ומריעין  תוקעין  "למה ב): טז , השנה (ראש
מיושב  שתקיעות כותבים, ויש השטן ". לערבב כדי עומדין ? כשהן  ומריעין 
עד להמתין יכולים שאינם אנוסים ומשום חולים משום הוא אחרונים מנהג
וכו' יושבין" כשהן ומריעין תוקעין  "למה בגמרא שאמרו ומה המוסף; סוף
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Áíeçzä úà åéìò ïéøéáòî ïéà äðMä Làø ìL øôBL,ìbä úà åéìò ïéçwôî ïéàå,ïìéàa ïéìBò àG,àGå ¨¤Ÿ©¨¨¥©£¦¦¨¨¤©§§¥§©§¦¨¨¤©©¦¨¦¨§
äîäa éab ìò ïéáëBø,íénä éðt ìò ïéèL àGå;úeáL íeMî àeäL øáãa ïéa BúBà ïéëúBç ïéàå,øáãa ïéáe §¦©©¥§¥¨§¨¦©§¥©©¦§¥§¦¥§¨¨¤¦§¥§¨¨

äNòú àG íeMî àeäL.ïéé Bà íéî BëBúì ïzì äöø íà ìáà–ïzé.òB÷úlî úB÷Bðézä úà ïéákòî ïéà, ¤¦©£¤£¨¦¨¨¦¥§©¦©¦¦¥¥§©§¦¤©¦¦¦§©
ãò ïänò ïé÷qòúî ìáàeãîìiL;÷qòúnäå–àöé àG;òîBMäå÷qòúnä ïî–àöé àG. £¨¦§©§¦¦¨¤©¤¦§§§©¦§©¥¨¨§©¥©¦©¦§©¥¨¨

ËGL úBòé÷z øãñGL ìL LGL LL.GLk äòé÷z øeòLúBòeøz L.GLk äòeøz øeòLúBáaé L.ò÷z ¥¤§¦¨¤¨¨¦§¦¨§¨§¦§¨§¨©¨¨©

gggg.megzd z` eilr oixiarn oi`:úåòé÷úä òåîùì êìéì åà ,øôåù àéáäì éãë íåçúì õåç êìéì.zeay meyn `edy xaca:ïéëñá åëúçì ïåâëxaca
.dyrz `l meyn `edyêåúçì êøã ïéàù ìâî ,úåáù íåùî àåäù øáã ,àëôà éðúîã àëéàå .õò úùéøç ìù äøåîâ äëàìî àéåäã äøâîá åëúçì ïåâë

:àåä äéçøåàã àðéëñ ,äùòú àì íåùî àåäù øáã .åá.[ozi] oii ekezl ozil dvx m`:àåä àðî ï÷úî ïðéøîà àìå.zewepizd z` oiakrn oi`åòéâäù
:ä"ø ìù è"åéá òå÷úì ïéãîåìî åéäéù ,úåöîá ïëðçì éãë ,úáùá åìéôàå ,êåðéçì.mda miwqrzne,ø"äøá úåîà òáøà ééåúàì åúà àîìã øæâéîì àëéìå

åúáåç éãé úàöì ãåøè àåäù êåúîù ,øôåù úòé÷úá áééç àåäù ïîæá àìà ø"äøá à"ã åðàéáé àîù åøæâ àìå .àîìòá ÷ñòúî àìà äåöîá ãåøè åðéà àäã
:úáùä úà çëùé

hhhh.yly zeriwz xcq:úåøôåùì úçàå ,úåðåøëæì úçàå ,úåéëìîì úçà.yly yly lyéúù øîàðù éôì .úçàå úçà ìëì äòé÷úå äòåøúå äòé÷ú
ìáåé ìù ë"äåéá äøåîàä äòåøúå ,äæá äæ ìù øåîàä úà ïúéì äåù äøéæâì éòéáù éòéáù ïðéôìéå ,ìáåé ìù ë"äåéá úçà äòåøúå ,ä"øá àø÷îá úåòåøú
äèåùô ,äòåøú ìëå .ë"äåéá úåòåøú ùìù åàöîð ,ë"äåéì ïúåà ïéðúåð ä"øá úåøåîàä úåòåøú éúùå ,úåòåøú ùìù ä"øá åàöîð ,ä"øì äúåà ïéðúåð åðà

`xephxa yexit

בין השנה בראש התפלות בכל  ברכות תשע בתחילה אמרו המאור  בעל לדעת
האמצעיות  שהברכות כלומר  במנחה, ובין במוסף ובין בשחרית בין בערבית
כמפורש  במוסף, אלא היו לא תקיעות ברם, ושופרות. זכרונות מלכיות היו
הירושלמי מן  ראיה ומביא המאור  בעל על חולק הרמב"ן  אבל במשנתנו .

במוסף. אלא נאמרו לא ברכות שתשע ד ), א, (שבועות

i y i n g m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

התורה  מן מצווה השנה בראש  שופר שתקיעת פי  על שאף ללמדנו , באה זו משנה
אפילו שופר  תקיעת מפני עוברים ואין  טוב יום עליה מחללים אין מקום מכל היא,

חכמים. של איסור  על 

íeçzä úà åéìò ïéøéáòî ïéà äðMä Làø ìL øôBL– ÈÆÙÇÈÈÅÇÂÄÄÈÈÆÇÀ
כדי אמה, אלפיים של  לתחום חוץ השנה בראש  יוצאים אין  כלומר
הטעם, מבואר  בגמרא התקיעות. את לשמוע כדי או השופר  את להביא

עשה  מצוות טוב יום ושביתת היא, "עשה" מצוות שופר שתקיעת
היא: תעשה כדכדכדכד):):):):שכתובdyr,ולא כגכגכגכג,,,, באחד((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  השביעי  "בחודש 

שבתון"; לכם יהיה dyrz,לחודש  `lכה כה כה כה ):):):):שכתוב שם שם שם שם ,,,, "כל((((שםשםשםשם
ולא  עשה מצוות דוחה עשה מצוות ואין  תעשו", לא עבודה מלאכת

ומ  תורה,תעשה. כשל לדבריהם חיזוק עשו  "וחכמים הר"ן : פרש 
שהיא  שבות אף תורה, של מלאכה דוחה שופר  תקיעת ואין  שהואיל

דוחה"; אינה ìbäמדרבנן úà åéìò ïéçwôî ïéàåעל נפל  אם – ÀÅÀÇÀÄÈÈÆÇÇ
את  להוציא כדי השנה בראש  הגל  את מפקחים אין אבנים גל השופר 

מוקצה; משום טוב ביום האבנים את לטלטל  שאסור לפי השופר ,
ïìéàa ïéìBò àG עולים אין האילן, בראש  נמצא השופר אם – ÄÈÄÈ

חכמים  שאסרו  השופר, את משם ליטול כדי האילן, על השנה בראש

הענפים; מן  יתלוש שמא גזירה טוב, ביום באילן  ïéáëBøלעלות àGåÀÀÄ
äîäa éab ìò את לשמוע ברגליו ללכת יכול שאינו  חולה כגון  – ÇÇÅÀÅÈ

ביום  בהמה על רוכבין שאיו בהמה, גבי על לרכב לו אסור התקיעות,
להנהיגה; זמורה יחתוך  שמא גזירה íénäטוב, éðt ìò ïéèL àGåÀÈÄÇÀÅÇÇÄ

שיט. כלי לו  יעשה שמא חכמים, שגזרו  –BúBà ïéëúBç ïéàå– ÀÅÀÄ
לתקיעה, לתקנו úeáLכדי íeMî àeäL øáãa ïéa לחתכו כגון – ÅÀÈÈÆÄÀ

להיתר, שמלאכתה äNòúבסכין, àG íeMî àeäL øáãa ïéáeÅÀÈÈÆÄÇÂÆ
לאיסור. שמלאכתה במגירה כגון התורה, מן  מלאכה איסור היינו  –

להיפך: מפרשים zeayויש  meyn `edy xaca oia שאין במגל  כגון  –
כלאחר שתיקון שבות, משום אלא איסורו ואין  שופר , בו לחתוך דרכו 

הוא , dyrzיד  `l meyn `edy oiaeוהרי בכך, שדרכה בסכין  כגון  –
התורה מן גמורה מלאכה רש רש רש רש """"יייי))))זו äöø.((((גמראגמראגמראגמרא;;;; íà ìáàïzì ÂÈÄÈÈÄÅ

ïéé Bà íéî BëBúì,צלול קולו  שיהא לצחצחו, כדי –ïzéרשאי – ÀÇÄÇÄÄÅ
כלי. תיקון  נקרא זה ואין  השנה, בראש  ליתן  úàהוא ïéákòî ïéàÅÀÇÀÄÆ

òB÷úlî úB÷Bðézä,השנה בראש  –ãò ïänò ïé÷qòúî ìáà ÇÄÄÄÀÇÂÈÄÀÇÀÄÄÈÆÇ
eãîìiL כשהם התינוקות את מעכבים שאין  בלבד זו לא כלומר – ÆÄÀÀ

ללמדם  עמהם להתעסק לגדולים גם מותר  אלא מעצמם, תוקעים

אמרו : בגמרא zaya,לתקוע. elit`בראש היא שהכוונה הר"ן , ומפרש 
של בשבת שדווקא בירושלמי, מבואר וכן  בשבת, להיות שחל  השנה

אבל שופר , תקיעת ללמדם הקטנים עם להתעסק מותר השנה ראש
דווקא  שמדובר  להיפך , משמע הרמב"ם מדברי אבל לא. אחרת בשבת

השנה ראש  של טוב יום שאינה בבבב).).).).בשבת שופר שופר שופר שופר  חילוקי((((הלהלהלהל'''' ישנם כן
בקטנים  מפרש רש "י  במשנתנו . מדובר  תינוקות באילו במפרשים דעות

שאין  בלבד  זו לא במצוות, לחנכם ויש שהואיל  לחינוך, שהגיעו
ברם, שילמדו . עד עמהם מתעסקים אף אלא מלתקוע אותם מעכבים

שנינו  ולכך לחינוך, הגיעו שלא בקטנים מדובר  שבגמרא בברייתא
כדי עמהם מתעסקים אין אבל  מלתקוע אותם מעכבים שאין שם,

לחינוך הגיעו  שלא בקטנים שדווקא להיפך, מפרשים ויש שילמדו.
הרמב"ם כותב וכן שופר , תקיעת ללמדם עמהם להתעסק ((((הלהלהלהל''''מותר 

ז ז ז ז ):):):): בבבב,,,, מלתקוע שופר שופר שופר שופר  אותן מעכבין  אין  לחינוך  הגיעו שלא "התינוקות
לגדול ומותר  שילמדו. כדי השנה, ראש של טוב יום שאינה בשבת

בין  לחינוך  שהגיע קטן בין  – טוב ביום ללמדן  כדי  עמהן  שיתעסק
שבות" משום אלא אסורה אינה שהתקיעה לחינוך, הגיע שלא קטן

משנהמשנהמשנהמשנה")")")") """"מגידמגידמגידמגיד כדיqòúnäå÷.((((עייןעייןעייןעיין השנה בראש  שופר  בתקיעת – ÀÇÄÀÇÅ
àöéלהתלמד, àG נתכוון שלא לפי  אלו, בתקיעותיו חובתו  ידי  – ÈÈ

äלצאת. ïî òîBMäå÷qòúnידי לצאת שנתכוון  פי על  אף – ÀÇÅÇÄÇÄÀÇÅ
אלו , תקיעות בשמיעת àöéחובתו àG נתכוון לא שהתוקע לפי  – ÈÈ

ידי ועל השומע ידי על כוונה להיות שצריכה היא והלכה להוציאו 

המשמיע.

ט ה נ ש מ ר ו א ב
ושיעורן. התקיעות מניין ללמדנו באה זו  משנה

úBòé÷z øãñ,השנה בראש –GLGL ìL LGL LLכלומר – ÅÆÀÄÈÆÈÈ
ושלישית  לזכרונות, שנייה למלכיות, ראשונה פעמים: שלש תוקעים

תקיעות שלש  תוקעים פעם ובכל zelew)לשופרות, dyly):היינו ,

בתורה  שכתוב לפי  הטעם, מבואר בגמרא תקיעה. תרועה, תקיעה,
הכיפורים  ביום אחת ופעם השנה בראש (פעמיים "תרועה" פעמים שלש 

היובל ): שנת שבתון `.של לכם יהיה לחודש  באחד השביעי "בחודש
dזכרון r e x z";(;(;(;( כד כד כד כד כגכגכגכג,,,, לחודש...a.((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  באחד השביעי "ובחודש

dיום r e x z"לכם א א א א ););););יהיה כט כט כט כט ,,,, שופר b.((((במדברבמדברבמדברבמדבר d"והעברת r e x z
לחודש " בעשור השביעי ט ט ט ט ),),),),בחודש כהכהכהכה,,,, שווה ((((ויקראויקראויקראויקרא בגזירה ולמדים

"iriay ,iriay" הכיפורים יום על גם נאמר  השנה בראש האמור שכל
גם  נאמר  היובל  שנת של הכיפורים ביום האמור וכל היובל, שנת של

izdw - zex`ean zeipyn
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øékæî Bðéà.íéîLbä úà ïéìàBL éúîéà ãò?äãeäé éaøøîBà:çñtä øáòiL ãò.øéàî éaøøîBà:àöiL ãò ¥©§¦©¥¨©£¦¤©§¨¦©¦§¨¥©¤©£Ÿ©¤©©¦¥¦¥©¤¥¥
ñéðï,øîàpL(âë ,á ìàåé):"ïBLàøa LB÷ìîe äøBî íLb íëì ãøBiå". ¦¨¤¤¡©©¤¨¤¤¤¤©§¨¦
‚GLaíéîLbä úà ïéìàBL ïåLçøîa äL.ìàéìîb ïaøøîBà:Ba äòáLa,âçä øçà íBé øNò äMîç,òébiL éãk ¦§¨§©§¤§¨£¦¤©§¨¦©¨©§¦¥¥§¦§¨£¦¨¨¨©©¤¨§¥¤©¦©

úøt øäðì ìàøNéaL ïBøçà. ©£¤§¦§¨¥¦§©§¨
„íéîLb eãøé àGå ïåLçøîa øNò äòáL òébä–GL ïépòúî íéãéçéä eìéçúäúBiðòz L.ïéúBLå ïéìëBà ¦¦©¦§¨¨¨§©§¤§¨§¨§§¨¦¦§¦©§¦¦¦§©¦¨©£¦§¦§¦

äëLçMî,ähnä LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe äöéçøáe äëàìîa ïéøzîe. ¦¤¨¥¨ª¨¦¦§¨¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨

ìù ïåùàøä è"åéá äãåäé éáø øîà÷ àëäå ,çñôä øåáòéù ãò øîåà äãåäé éáø êåîñá ïðúã àäå .äãåäé éáøë äëìäå .ìè àìà íùâ øéëæî åðéà úéøçù
:é"øã àáéìàå åäðéð éàðú éøú ,øéëæî åðéà ïåøçàä çñô

bbbb.minybd z` oil`ey oeygxna dylyaúôå÷úì íåé íéùù ãò íéìàåù ïéà äìåâá ìáà ,ìàøùé õøàá éìéî éðäå .íéðùä úëøáá øèîå ìè ïúå íéøîåà
:íéîùâä ìåàùì ïéìéçúî åîöò íéùù íåéáå ,éøùú.zxt xdpl l`xyiay oexg`d:íéîùâä íå÷éñôé àìå ,ïäéúáì íéøæåçä ìâøì åìòù ïúåà

cccc.oeygxna xyr dray ribd:øùò äòáùå ,äòáùå ,ïåùçøîá äùìù ïäù ,íéðîæ 'â åøáò øáëå.micigid eligzd:íéîëç éãéîìú.zeiprz yly
:éðùå éùéîçå éðù.dkiygyn mizeye milke`ïùéù øçàì ìáà .ïùé àìù ïîæ ìë øçùä ãåîò äìòéù ãò úéðòúä ìéì ìë úåúùìå ìåëàì íäì øúåî

:àøáúñî éëäå .äéúùì òá÷ ïéàã éàðú éòá àì äéúù ,éàðú éòá äìéëàã éøîàã úéàå .ïùéù íãå÷ äìçúî äðúä àì íà úåúùìå ìåëàì øåñà òá÷ úðéù

`xephxa yexit

ïBLàøä ,çñt ìL,שחרית בתפילת הציבור שליח –øékæî– ÆÆÇÈÄÇÀÄ
הגשם"; ומוריד הרוח בתפילת ïBøçàä"משיב הציבור שליח – ÈÇÂ

øékæîמוסף, Bðéàשל טעמו מבואר בירושלמי טל . אלא גשם – ÅÇÀÄ
מ  אין  החגים של התפילות שברוב יהודה, "מורידרבי  אלא גשם זכירים

לעולם. יפה סימן  שהטל מפני  בטל, המועדות שיצאו כדי  ãòÇהטל",
íéîLbä úà ïéìàBL éúîéà"ומטר טל  "ותן אומרים מתי עד – ÅÈÇÂÄÆÇÀÈÄ

עשרה? שבשמונה עלינו " "ברך ãòבברכת :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ
çñtä øáòiLטל "ותן אומרים עדיין המועד  שבחול  כלומר – ÆÇÂÙÇÆÇ

הראשון  טוב שביום סובר  יהודה רבי  והלא שואלים: בגמרא ומטר".

גשם? מזכיר אינו מוסף תפילת המתפלל הציבור  שליח פסח של
יהודה. רבי  של  בדעתו החולקים הם תנאים שני øéàîומשיבים: éaøÇÄÅÄ

ïñéð àöiL ãò :øîBàטל "ותן  אומרים ניסן חודש גמר  עד  – ÅÇÆÅÅÄÈ
ïBLàøa"ומטר", LB÷ìîe äøBî íLb íëì ãøBiå" :øîàpLÆÆÁÇÇÆÈÆÆÆÆÇÀÈÄ

הוא  הגשם עדיין ניסן חודש שבכל  הרי  ניסן , הוא הראשון, בחודש  –
yixay`לברכה. dcedi iaxk dklde מתפילת הוא גשמים הזכרת שזמן ,

של הראשון  טוב יום של שחרית תפילת עד עצרת שמיני  של  מוסף
טוטוטוטו))))פסח ב ב ב ב ,,,, תפילה תפילה תפילה תפילה  הלהלהלהל'''' שאלת ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם אין  הגשמים הזכרת שאין  ובזמן  .

המנחה  תפילת עד אלא הגשמים את שואלים שאין  נמצא הגשמים.

פסח. ערב של

y c e w z a y
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שבשמונה  השנים בברכת ומטר" טל  "ותן לומר  מתחילים מתי ללמד, באה משנתנו
עשרה.

GLaíéîLbä úà ïéìàBL ïåLçøîa äLלומר מתחילים – ÄÀÈÀÇÀÆÀÈÂÄÆÇÀÈÄ

שמונה  שבתפילת השנה..." את עלינו "ברך  בברכת ומטר " טל "ותן

ישראל. בארץ הראשון הגשם עונת מתחילה זה שביום לפי עשרה,
Ba äòáLa :øîBà ìàéìîb ïaø מתחילים במרחשון  בשבעה – ÇÈÇÀÄÅÅÀÄÀÈ

והיינו ומטר", טל  "ותן  âçäלומר øçà íBé øNò äMîç– ÂÄÈÈÈÇÇÆÈ
ìàøNéaLסוכות, ïBøçà òébiL éãk לירושלים לרגל שעלה – ÀÅÆÇÄÇÇÂÆÀÄÀÈÅ

החג, אחרי עד  שם úøtושהה øäðì הרחוק סוריא לגבול היינו  – ÄÀÇÀÈ
הגשמים. ידביקוהו ולא מירושלים, l`ilnbביותר oaxk dklde;;;; גמרא גמרא גמרא גמרא))))

טז טז טז טז )))) ב ב ב ב ,,,, תפילהתפילהתפילהתפילה הל הל הל הל '''' אבלרמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ישראל. בארץ אמורים? דברים במה .
תשרי תקופת אחר שישים ביום ומטר" טל  "ותן  לומר מתחילים בגולה

שם שם שם שם )))) רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ;;;; .((((ברייתאברייתאברייתאברייתא

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïåLçøîa øNò äòáL òébä עונת של האחרון  הזמן  שהוא – ÄÄÇÄÀÈÈÈÀÇÀÆÀÈ
(לדעת  הראשון הגשם בעונת הם זמנים שלשה שכן  הראשון, הגשם
עברו  ואם בו . עשר  ושבעה בו , שבעה במרחשון , שלשה מאיר): רבי

הללו , הזמנים שלשת íéîLbכל eãøé àGå,ישראל בארץ – ÀÈÀÀÈÄ
íéãéçéä eìéçúä היינו חכמים– ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;תלמידי הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;; ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ÄÀÄÇÀÄÄ

טובטובטובטוב")")")") יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  GLועייןועייןועייןועיין ïépòúîúBiðòz Lובחמישי בשני  – ÄÀÇÄÈÇÂÄ
בשבוע äëLçMî(a"da),ובשני ïéúBLå ïéìëBàשמותר כלומר – ÀÄÀÄÄÆÈÅÈ

התענית, יום שלפני הלילה כל ולשתות לאכול  אלו בתעניות למתענים
שנת  ישן  אם אבל ישן , כשלא אמורים? דברים במה השחר . עלות עד 

ששכב  קודם מתחילה כך  על התנה כן אם אלא ואוכל, חוזר  אינו קבע
ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););לישון  ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;; äöéçøáe((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; äëàìîa ïéøzîeËÈÄÄÀÈÈÄÀÄÈ

LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáeähnä. הללו התענית בימי  – ÀÄÈÄÀÄÇÇÇÀÈÀÇÀÄÇÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn oey`x wxt ziprz zkqn
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‡íéîLb úBøeáb ïéøékæî éúîéàî?øæòéìà éaøøîBà:âçä ìL ïBLàøä áBè íBiî.òLBäé éaøøîBà:áBè íBiî ¥¥¨©©§¦¦§§¨¦©¦¡¦¤¤¥¦¨¦¤¤¨©¦§ª©¥¦
âçä ìL ïBøçàä.Bì øîàòLBäé éaø:âça äìì÷ ïîéñ àlà íéîLbä ïéàå ìéàBä,øékæî änì?Bì øîàéaø ¨©£¤¤¨¨©©¦§ª©¦§¥©§¨¦¤¨¦¨§¨¨¤¨¨¨©§¦¨©©¦

øæòéìà:ì ézøîà àG éðà óàìBàL,íLbä ãéøBîe çeøä áéMî øékæäì àlà,BúðBòa.Bì øîà:ïk íà,íìBòì ¡¦¤¤©£¦¨©§¦¦§¤¨§©§¦©¦¨©¦©¤¤§¨¨©¦¥§¨
øékæî àäé. §¥©§¦

·íéîLbì Ceîñ àlà íéîLbä úà ïéìàBL ïéà.éaøäãeäéøîBà:ìL ïBøçàä áBè íBéa äázä éðôì øáBòä ¥£¦¤©§¨¦¤¨¨©§¨¦©¦§¨¥¨¥¦§¥©¥¨§¨©£¤
âçä,ïBøçàä–øékæî;ïBLàøä–øékæî Bðéà.çñt ìL ïBLàøä áBè íBéa,ïBLàøä–øékæî;ïBøçàä– ¤¨¨©£©§¦¨¦¥©§¦§¨¦¤¤©¨¦©§¦¨©£

˙ÈÚ˙ ˙ÎÒÓ
``̀̀̀.minyb zexeab oixikfn izni`néôìå .íéîùâ úåøåáâ ïéøéëæî éúîéàî àëä àðú ,íéîä ìò ïéðåãéð âçáå äðéî ÷éìñã ä"ø úëñîá àðúã éãééà

áéúëã ä"á÷ä ìù åéúåøåáâî úçà íéîùâäù('ä áåéà):íéîùâ úåøåáâ åäì éø÷ éëä íåùî ,õøà éðô ìò øèî ïúåðä ø÷ç ïéàå úåìåãâ äùåòaeh mein
.bg ly oexg`éà øîåìë ,åéðô ìò ïåúé÷ åáø åì êôùå åáøì ñåë âåæîì àáù ãáòì ìùî .äìì÷ ïîéñ äëåñ éîéì íéîùâäù ,àì âçä éîé úòáù ìë ìáà
:êùåîùá éùôà.ok m`éáøë äëìäå .ïåùàø è"åéî ïîéñ ïúåð äúà äîå ,åøéëæé õé÷á åìéôà ,åúðåòá òîùîå ìéàåä ïéìàåù ïéàù ô"òà ïéøéëæî øîåà äúà

:òùåäé
aaaa.minybd z` oil`ey oi`:íéîùâä úà ïéøéëæî ïéà åðééä.minybl jenq `l`éáøë àîúñå .àåä íéîùâ ïîæ êìéàå âçä ïîã ,âç ìù 'ç íåé åðééäã

êåîñ àìà ïúåà ïéìàåù ïéàù ,øèîå ìè ïúå øîåì åðééäã äìàù ïéðòì íä íéãåî ,íéîùâ úøëæäá ìéòì éâéìôã òùåäé éáøå øæòéìà éáø øçà ùåøéô .òùåäé
:ïéúéðúîá ïî÷ì éàðú éùøôîãë .åá 'æá åà ïåùçøîá 'âá åðééäã ,íùâì.oexg`d:íùâä ãéøåî øéëæî óñåî úìôú ììôúîä.oey`xdeúìôú ììôúîä

`xephxa yexit

אחר בענין הם dnly").מפרשים zk`ln" oiire ;xe`nd lra)
ששנינו: zeaai"בענין ylyk drexz xeriy"של יללות כשלש המאירי : מפרש

ששיעור הברייתא, של  כתנא אלא כמשנתנו אינה ההלכה ואמנם קצרים; קולות
שנינו מכאן  הוא. אחד ששיעורם יללות, כתשע או שברים כשלושה התרועה

משנתנו: של zerexz",ברישא ylyk driwz xeriy"המאירי שלדעת כלומר 
שבארנו ), (כמו  התקיעות כל בשיעור  ולא אחת, תקיעה בשיעור במשנה מדובר 
הוא  לפיכך  יללות, כשלוש תרועה ששיעור סובר  משנתנו  של  שהתנא וכיון 
נמצא  יללות. תשע כשיעור היינו תרועות, כשלש תקיעה ששיעור אומר,
קצרים. קולות כתשעה שיעורה הכל ולדברי מחלוקת, אין  תקיעה שבשיעור 
הרמב"ם  לפי לעיל  שבארנו  (כמו  בתרועה אלא והברייתא המשנה נחלקו ולא

וברטנורא).
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ב): ה, (ברכות  שנינו  miznd"כבר  ziigza minyb zexeab oixikfn" בברכת (מזכירים

היינו גשמים, בהורדת ה' גבורת את עשרה שמונה שבתפילת המתים תחיית

הגשם"), ומוריד  הרוח "משיב בה: mipydשאומרים zkxaa minybd oil`eyeהיינו)

וחותמת: השנה" את עלינו "ברך המתחילה הברכה בתוך  ומטר " טל "ותן  שאומרים

גשמים. הזכרת של זמנה בענין  ללמד  באה משנתנו  השנים"). מברך ה' אתה "ברוך

?íéîLb úBøeáb ïéøékæî éúîéàîלומר מתחילים יום מאיזה – ÅÅÈÇÇÀÄÄÀÀÈÄ
שמונה  שבתפילת גבור " "אתה בברכת הגשם" ומוריד הרוח "משיב

eizexeabnעשרה? md minybdy itl ,"minyb zexeab" oeyl `pzd hwpe
d"awd ly.(.(.(.(גמראגמראגמראגמרא))))ìL ïBLàøä áBè íBiî :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÈÄÆ

âçä,הלולב מנטילת הוא שלומד בגמרא, מבואר טעמו סוכות; – ÆÈ
במסכת  ששנינו  (כמו  בחג עליהם ונידונים הואיל  המים, על  לרצות הבא
חג, של  הראשון ביום ליטול  מתחילים לולב מה ב), א, השנה ראש

של הראשון  טוב יום בתפילת מתחילים גשמים גבורות הזכרת אף
âçäחג. ìL ïBøçàä áBè íBiî :øîBà òLBäé éaøמשמיני – ÇÄÀËÇÅÄÈÇÂÆÆÈ

òLBäéעצרת. éaø Bì øîà: אליעזר לרבי –íéîLbä ïéàå ìéàBä ÈÇÇÄÀËÇÄÀÅÇÀÈÄ
âça äìì÷ ïîéñ àlà כמו בסוכה, מלישב אותנו מונעים שהרי  – ÆÈÄÈÀÈÈÆÈ

גשמים  (כשירדו  דומה הדבר  למה משל, "משלו ט): ב, (סוכה ששנינו 
פניו", על  קיתון  (רבו) לו  ושפך  לרבו  כוס למזוג שבא לעבד  בחג)?

כן אם הסוכות, בחג הם קללה שסימן øékæîומכאן änì את – ÈÈÇÀÄ

בחג?! øæòéìàהגשמים éaø Bì øîà:יהושע לרבי –éðà óà ÈÇÇÄÁÄÆÆÇÂÄ
ìBàLì ézøîà àG כגון הסוכות, בחג הגשמים על להתפלל  – ÈÇÀÄÄÀ
ומטר" טל "ותן  ãéøBîe,((((רש רש רש רש """"יייי))))לומר  çeøä áéMî øékæäì àlàÆÈÀÇÀÄÇÄÈÇÄ

BúðBòa ,íLbä'ה גבורות את בחג להזכיר  שמתחילים כלומר – ÇÆÆÀÈ
צורך. בו שיש  בשעה היינו  בזמנו , הגשם מוריד  Bìשהוא øîà– ÈÇ

אליעזר : לרבי  יהושע ïkרבי íàלהזכיר שבאים אומר אתה אם – ÄÅ
בעונתו, הגשם" ומוריד הרוח "משיב הוא øékæîשה' àäé íìBòìÀÈÀÅÇÀÄ

בעונתו , הגשם ומוריד  הרוח משיב שה' יזכיר החמה בימות אף –

מזכירים  אין  אלא חג"?! של הראשון טוב "מיום אמרת טעם ומה
רבי ואמנם ברכה. סימן  הם שהגשמים בזמן  אם כי גשמים גבורות

השנה, ימות בכל להזכיר  בא שאם בגמרא), (בברייתא סובר  אליעזר
חובה  אין החג עד ברם, משמע. בעונתו  שלעולם להזכיר , הוא רשאי 

כדי להזכיר  חובה החג של הראשון טוב מיום אבל  להזכיר, עליו
הגשמים, על  לשאול  באים שאנו  לפני ופיוס ריצוי  דרך ה' את לשבח

ומרצה מקדים לבקש הבא ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).שכל
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íéîLbì Ceîñ àlà íéîLbä úà ïéìàBL ïéà פירושים שני – ÅÂÄÆÇÀÈÄÆÈÈÇÀÈÄ
אחד : פירוש  זו . הלכה על  בגמרא oil`ey"נאמרו oi`" אין היינו

מקום  מכל "שאלה" לשון המשנה שנקטה פי  על  שאף כלומר מזכירין ,
שמזכירים  היא יהושע כרבי  משנתנו  וסתם גשמים, להזכרת כאן  כוונתה

האחרו  טוב מיום גשמים ששנינו :גבורות וזהו  חג, של  oil`eyן oi`
minybl jenq `l` minybd z` הגשמים את מזכירין אין כלומר –

ואילך החג שמן לגשמים, סמוך  שהוא חג, של  האחרון ביום אלא

אחר: פירוש  – הוא. גשמים minybdזמן z` oil`ey oi` מתחילים אין –
עשרה, שמונה שבתפילת השנים בברכת ומטר" טל  "ותן `l`לומר

minybl jenq הובאה לא זה פירוש ולפי הבאה; במשנה שיבואר  כפי  –
יהושע  ורבי אליעזר שרבי  להשמיענו  מוסגר , כמאמר אלא זו  פיסקה

גשמים, בשאלת הם מודים גשמים בהזכרת הקודמת במשנה שנחלקו 
לגשמים. סמוך  אלא זמנה éðôìשאין  øáBòä :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÅÄÀÅ

âçä ìL ïBøçàä áBè íBéa äázäבשמיני הציבור שליח היינו  – ÇÅÈÀÈÇÂÆÆÈ
מוסף,ïBøçàäעצרת, תפילת המתפלל –øékæî הרוח "משיב – ÈÇÂÇÀÄ

הגשם"; שחרית,ïBLàøäומוריד  תפילת המתפלל –øékæî Bðéà ÈÄÅÇÀÄ
הטל " "מוריד  עוד אומר  אלא גשם, ïBLàøä((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).– áBè íBéaÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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øékæî Bðéà.íéîLbä úà ïéìàBL éúîéà ãò?äãeäé éaøøîBà:çñtä øáòiL ãò.øéàî éaøøîBà:àöiL ãò ¥©§¦©¥¨©£¦¤©§¨¦©¦§¨¥©¤©£Ÿ©¤©©¦¥¦¥©¤¥¥
ñéðï,øîàpL(âë ,á ìàåé):"ïBLàøa LB÷ìîe äøBî íLb íëì ãøBiå". ¦¨¤¤¡©©¤¨¤¤¤¤©§¨¦
‚GLaíéîLbä úà ïéìàBL ïåLçøîa äL.ìàéìîb ïaøøîBà:Ba äòáLa,âçä øçà íBé øNò äMîç,òébiL éãk ¦§¨§©§¤§¨£¦¤©§¨¦©¨©§¦¥¥§¦§¨£¦¨¨¨©©¤¨§¥¤©¦©

úøt øäðì ìàøNéaL ïBøçà. ©£¤§¦§¨¥¦§©§¨
„íéîLb eãøé àGå ïåLçøîa øNò äòáL òébä–GL ïépòúî íéãéçéä eìéçúäúBiðòz L.ïéúBLå ïéìëBà ¦¦©¦§¨¨¨§©§¤§¨§¨§§¨¦¦§¦©§¦¦¦§©¦¨©£¦§¦§¦

äëLçMî,ähnä LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe äöéçøáe äëàìîa ïéøzîe. ¦¤¨¥¨ª¨¦¦§¨¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨

ìù ïåùàøä è"åéá äãåäé éáø øîà÷ àëäå ,çñôä øåáòéù ãò øîåà äãåäé éáø êåîñá ïðúã àäå .äãåäé éáøë äëìäå .ìè àìà íùâ øéëæî åðéà úéøçù
:é"øã àáéìàå åäðéð éàðú éøú ,øéëæî åðéà ïåøçàä çñô

bbbb.minybd z` oil`ey oeygxna dylyaúôå÷úì íåé íéùù ãò íéìàåù ïéà äìåâá ìáà ,ìàøùé õøàá éìéî éðäå .íéðùä úëøáá øèîå ìè ïúå íéøîåà
:íéîùâä ìåàùì ïéìéçúî åîöò íéùù íåéáå ,éøùú.zxt xdpl l`xyiay oexg`d:íéîùâä íå÷éñôé àìå ,ïäéúáì íéøæåçä ìâøì åìòù ïúåà

cccc.oeygxna xyr dray ribd:øùò äòáùå ,äòáùå ,ïåùçøîá äùìù ïäù ,íéðîæ 'â åøáò øáëå.micigid eligzd:íéîëç éãéîìú.zeiprz yly
:éðùå éùéîçå éðù.dkiygyn mizeye milke`ïùéù øçàì ìáà .ïùé àìù ïîæ ìë øçùä ãåîò äìòéù ãò úéðòúä ìéì ìë úåúùìå ìåëàì íäì øúåî

:àøáúñî éëäå .äéúùì òá÷ ïéàã éàðú éòá àì äéúù ,éàðú éòá äìéëàã éøîàã úéàå .ïùéù íãå÷ äìçúî äðúä àì íà úåúùìå ìåëàì øåñà òá÷ úðéù

`xephxa yexit

ïBLàøä ,çñt ìL,שחרית בתפילת הציבור שליח –øékæî– ÆÆÇÈÄÇÀÄ
הגשם"; ומוריד הרוח בתפילת ïBøçàä"משיב הציבור שליח – ÈÇÂ

øékæîמוסף, Bðéàשל טעמו מבואר בירושלמי טל . אלא גשם – ÅÇÀÄ
מ  אין  החגים של התפילות שברוב יהודה, "מורידרבי  אלא גשם זכירים

לעולם. יפה סימן  שהטל מפני  בטל, המועדות שיצאו כדי  ãòÇהטל",
íéîLbä úà ïéìàBL éúîéà"ומטר טל  "ותן אומרים מתי עד – ÅÈÇÂÄÆÇÀÈÄ

עשרה? שבשמונה עלינו " "ברך ãòבברכת :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ
çñtä øáòiLטל "ותן אומרים עדיין המועד  שבחול  כלומר – ÆÇÂÙÇÆÇ

הראשון  טוב שביום סובר  יהודה רבי  והלא שואלים: בגמרא ומטר".

גשם? מזכיר אינו מוסף תפילת המתפלל הציבור  שליח פסח של
יהודה. רבי  של  בדעתו החולקים הם תנאים שני øéàîומשיבים: éaøÇÄÅÄ

ïñéð àöiL ãò :øîBàטל "ותן  אומרים ניסן חודש גמר  עד  – ÅÇÆÅÅÄÈ
ïBLàøa"ומטר", LB÷ìîe äøBî íLb íëì ãøBiå" :øîàpLÆÆÁÇÇÆÈÆÆÆÆÇÀÈÄ

הוא  הגשם עדיין ניסן חודש שבכל  הרי  ניסן , הוא הראשון, בחודש  –
yixay`לברכה. dcedi iaxk dklde מתפילת הוא גשמים הזכרת שזמן ,

של הראשון  טוב יום של שחרית תפילת עד עצרת שמיני  של  מוסף
טוטוטוטו))))פסח ב ב ב ב ,,,, תפילה תפילה תפילה תפילה  הלהלהלהל'''' שאלת ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם אין  הגשמים הזכרת שאין  ובזמן  .

המנחה  תפילת עד אלא הגשמים את שואלים שאין  נמצא הגשמים.

פסח. ערב של

y c e w z a y
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שבשמונה  השנים בברכת ומטר" טל  "ותן לומר  מתחילים מתי ללמד, באה משנתנו
עשרה.

GLaíéîLbä úà ïéìàBL ïåLçøîa äLלומר מתחילים – ÄÀÈÀÇÀÆÀÈÂÄÆÇÀÈÄ

שמונה  שבתפילת השנה..." את עלינו "ברך  בברכת ומטר " טל "ותן

ישראל. בארץ הראשון הגשם עונת מתחילה זה שביום לפי עשרה,
Ba äòáLa :øîBà ìàéìîb ïaø מתחילים במרחשון  בשבעה – ÇÈÇÀÄÅÅÀÄÀÈ

והיינו ומטר", טל  "ותן  âçäלומר øçà íBé øNò äMîç– ÂÄÈÈÈÇÇÆÈ
ìàøNéaLסוכות, ïBøçà òébiL éãk לירושלים לרגל שעלה – ÀÅÆÇÄÇÇÂÆÀÄÀÈÅ

החג, אחרי עד  שם úøtושהה øäðì הרחוק סוריא לגבול היינו  – ÄÀÇÀÈ
הגשמים. ידביקוהו ולא מירושלים, l`ilnbביותר oaxk dklde;;;; גמרא גמרא גמרא גמרא))))

טז טז טז טז )))) ב ב ב ב ,,,, תפילהתפילהתפילהתפילה הל הל הל הל '''' אבלרמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ישראל. בארץ אמורים? דברים במה .
תשרי תקופת אחר שישים ביום ומטר" טל  "ותן  לומר מתחילים בגולה

שם שם שם שם )))) רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ;;;; .((((ברייתאברייתאברייתאברייתא

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïåLçøîa øNò äòáL òébä עונת של האחרון  הזמן  שהוא – ÄÄÇÄÀÈÈÈÀÇÀÆÀÈ
(לדעת  הראשון הגשם בעונת הם זמנים שלשה שכן  הראשון, הגשם
עברו  ואם בו . עשר  ושבעה בו , שבעה במרחשון , שלשה מאיר): רבי

הללו , הזמנים שלשת íéîLbכל eãøé àGå,ישראל בארץ – ÀÈÀÀÈÄ
íéãéçéä eìéçúä היינו חכמים– ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;תלמידי הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;; ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ÄÀÄÇÀÄÄ

טובטובטובטוב")")")") יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  GLועייןועייןועייןועיין ïépòúîúBiðòz Lובחמישי בשני  – ÄÀÇÄÈÇÂÄ
בשבוע äëLçMî(a"da),ובשני ïéúBLå ïéìëBàשמותר כלומר – ÀÄÀÄÄÆÈÅÈ

התענית, יום שלפני הלילה כל ולשתות לאכול  אלו בתעניות למתענים
שנת  ישן  אם אבל ישן , כשלא אמורים? דברים במה השחר . עלות עד 

ששכב  קודם מתחילה כך  על התנה כן אם אלא ואוכל, חוזר  אינו קבע
ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););לישון  ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;; äöéçøáe((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; äëàìîa ïéøzîeËÈÄÄÀÈÈÄÀÄÈ

LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáeähnä. הללו התענית בימי  – ÀÄÈÄÀÄÇÇÇÀÈÀÇÀÄÇÄÈ
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כל הקרוב כו' למעלה מעלה, צריך להיות יותר שפל רוח למטה מטה.
ממאמר שבת פרשת וישלח ה'תשכ"ח

ההוראה בעבודתנו, שההנהגה צריכה להיות באופן של שפלות רוח למטה מטה, ולא באופן של גבהות וגסות כו'.
ממאמר שבת פרשת וישלח ה'תשכ"ח
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‡íéîLb úBøeáb ïéøékæî éúîéàî?øæòéìà éaøøîBà:âçä ìL ïBLàøä áBè íBiî.òLBäé éaøøîBà:áBè íBiî ¥¥¨©©§¦¦§§¨¦©¦¡¦¤¤¥¦¨¦¤¤¨©¦§ª©¥¦
âçä ìL ïBøçàä.Bì øîàòLBäé éaø:âça äìì÷ ïîéñ àlà íéîLbä ïéàå ìéàBä,øékæî änì?Bì øîàéaø ¨©£¤¤¨¨©©¦§ª©¦§¥©§¨¦¤¨¦¨§¨¨¤¨¨¨©§¦¨©©¦

øæòéìà:ì ézøîà àG éðà óàìBàL,íLbä ãéøBîe çeøä áéMî øékæäì àlà,BúðBòa.Bì øîà:ïk íà,íìBòì ¡¦¤¤©£¦¨©§¦¦§¤¨§©§¦©¦¨©¦©¤¤§¨¨©¦¥§¨
øékæî àäé. §¥©§¦

·íéîLbì Ceîñ àlà íéîLbä úà ïéìàBL ïéà.éaøäãeäéøîBà:ìL ïBøçàä áBè íBéa äázä éðôì øáBòä ¥£¦¤©§¨¦¤¨¨©§¨¦©¦§¨¥¨¥¦§¥©¥¨§¨©£¤
âçä,ïBøçàä–øékæî;ïBLàøä–øékæî Bðéà.çñt ìL ïBLàøä áBè íBéa,ïBLàøä–øékæî;ïBøçàä– ¤¨¨©£©§¦¨¦¥©§¦§¨¦¤¤©¨¦©§¦¨©£

˙ÈÚ˙ ˙ÎÒÓ
``̀̀̀.minyb zexeab oixikfn izni`néôìå .íéîùâ úåøåáâ ïéøéëæî éúîéàî àëä àðú ,íéîä ìò ïéðåãéð âçáå äðéî ÷éìñã ä"ø úëñîá àðúã éãééà

áéúëã ä"á÷ä ìù åéúåøåáâî úçà íéîùâäù('ä áåéà):íéîùâ úåøåáâ åäì éø÷ éëä íåùî ,õøà éðô ìò øèî ïúåðä ø÷ç ïéàå úåìåãâ äùåòaeh mein
.bg ly oexg`éà øîåìë ,åéðô ìò ïåúé÷ åáø åì êôùå åáøì ñåë âåæîì àáù ãáòì ìùî .äìì÷ ïîéñ äëåñ éîéì íéîùâäù ,àì âçä éîé úòáù ìë ìáà
:êùåîùá éùôà.ok m`éáøë äëìäå .ïåùàø è"åéî ïîéñ ïúåð äúà äîå ,åøéëæé õé÷á åìéôà ,åúðåòá òîùîå ìéàåä ïéìàåù ïéàù ô"òà ïéøéëæî øîåà äúà

:òùåäé
aaaa.minybd z` oil`ey oi`:íéîùâä úà ïéøéëæî ïéà åðééä.minybl jenq `l`éáøë àîúñå .àåä íéîùâ ïîæ êìéàå âçä ïîã ,âç ìù 'ç íåé åðééäã

êåîñ àìà ïúåà ïéìàåù ïéàù ,øèîå ìè ïúå øîåì åðééäã äìàù ïéðòì íä íéãåî ,íéîùâ úøëæäá ìéòì éâéìôã òùåäé éáøå øæòéìà éáø øçà ùåøéô .òùåäé
:ïéúéðúîá ïî÷ì éàðú éùøôîãë .åá 'æá åà ïåùçøîá 'âá åðééäã ,íùâì.oexg`d:íùâä ãéøåî øéëæî óñåî úìôú ììôúîä.oey`xdeúìôú ììôúîä
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אחר בענין הם dnly").מפרשים zk`ln" oiire ;xe`nd lra)
ששנינו: zeaai"בענין ylyk drexz xeriy"של יללות כשלש המאירי : מפרש

ששיעור הברייתא, של  כתנא אלא כמשנתנו אינה ההלכה ואמנם קצרים; קולות
שנינו מכאן  הוא. אחד ששיעורם יללות, כתשע או שברים כשלושה התרועה

משנתנו: של zerexz",ברישא ylyk driwz xeriy"המאירי שלדעת כלומר 
שבארנו ), (כמו  התקיעות כל בשיעור  ולא אחת, תקיעה בשיעור במשנה מדובר 
הוא  לפיכך  יללות, כשלוש תרועה ששיעור סובר  משנתנו  של  שהתנא וכיון 
נמצא  יללות. תשע כשיעור היינו תרועות, כשלש תקיעה ששיעור אומר,
קצרים. קולות כתשעה שיעורה הכל ולדברי מחלוקת, אין  תקיעה שבשיעור 
הרמב"ם  לפי לעיל  שבארנו  (כמו  בתרועה אלא והברייתא המשנה נחלקו ולא

וברטנורא).

ú é ð ò ú ú ë ñ î
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ב): ה, (ברכות  שנינו  miznd"כבר  ziigza minyb zexeab oixikfn" בברכת (מזכירים

היינו גשמים, בהורדת ה' גבורת את עשרה שמונה שבתפילת המתים תחיית

הגשם"), ומוריד  הרוח "משיב בה: mipydשאומרים zkxaa minybd oil`eyeהיינו)

וחותמת: השנה" את עלינו "ברך המתחילה הברכה בתוך  ומטר " טל "ותן  שאומרים

גשמים. הזכרת של זמנה בענין  ללמד  באה משנתנו  השנים"). מברך ה' אתה "ברוך

?íéîLb úBøeáb ïéøékæî éúîéàîלומר מתחילים יום מאיזה – ÅÅÈÇÇÀÄÄÀÀÈÄ
שמונה  שבתפילת גבור " "אתה בברכת הגשם" ומוריד הרוח "משיב

eizexeabnעשרה? md minybdy itl ,"minyb zexeab" oeyl `pzd hwpe
d"awd ly.(.(.(.(גמראגמראגמראגמרא))))ìL ïBLàøä áBè íBiî :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÈÄÆ

âçä,הלולב מנטילת הוא שלומד בגמרא, מבואר טעמו סוכות; – ÆÈ
במסכת  ששנינו  (כמו  בחג עליהם ונידונים הואיל  המים, על  לרצות הבא
חג, של  הראשון ביום ליטול  מתחילים לולב מה ב), א, השנה ראש

של הראשון  טוב יום בתפילת מתחילים גשמים גבורות הזכרת אף
âçäחג. ìL ïBøçàä áBè íBiî :øîBà òLBäé éaøמשמיני – ÇÄÀËÇÅÄÈÇÂÆÆÈ

òLBäéעצרת. éaø Bì øîà: אליעזר לרבי –íéîLbä ïéàå ìéàBä ÈÇÇÄÀËÇÄÀÅÇÀÈÄ
âça äìì÷ ïîéñ àlà כמו בסוכה, מלישב אותנו מונעים שהרי  – ÆÈÄÈÀÈÈÆÈ

גשמים  (כשירדו  דומה הדבר  למה משל, "משלו ט): ב, (סוכה ששנינו 
פניו", על  קיתון  (רבו) לו  ושפך  לרבו  כוס למזוג שבא לעבד  בחג)?

כן אם הסוכות, בחג הם קללה שסימן øékæîומכאן änì את – ÈÈÇÀÄ

בחג?! øæòéìàהגשמים éaø Bì øîà:יהושע לרבי –éðà óà ÈÇÇÄÁÄÆÆÇÂÄ
ìBàLì ézøîà àG כגון הסוכות, בחג הגשמים על להתפלל  – ÈÇÀÄÄÀ
ומטר" טל "ותן  ãéøBîe,((((רש רש רש רש """"יייי))))לומר  çeøä áéMî øékæäì àlàÆÈÀÇÀÄÇÄÈÇÄ

BúðBòa ,íLbä'ה גבורות את בחג להזכיר  שמתחילים כלומר – ÇÆÆÀÈ
צורך. בו שיש  בשעה היינו  בזמנו , הגשם מוריד  Bìשהוא øîà– ÈÇ

אליעזר : לרבי  יהושע ïkרבי íàלהזכיר שבאים אומר אתה אם – ÄÅ
בעונתו, הגשם" ומוריד הרוח "משיב הוא øékæîשה' àäé íìBòìÀÈÀÅÇÀÄ

בעונתו , הגשם ומוריד  הרוח משיב שה' יזכיר החמה בימות אף –

מזכירים  אין  אלא חג"?! של הראשון טוב "מיום אמרת טעם ומה
רבי ואמנם ברכה. סימן  הם שהגשמים בזמן  אם כי גשמים גבורות

השנה, ימות בכל להזכיר  בא שאם בגמרא), (בברייתא סובר  אליעזר
חובה  אין החג עד ברם, משמע. בעונתו  שלעולם להזכיר , הוא רשאי 

כדי להזכיר  חובה החג של הראשון טוב מיום אבל  להזכיר, עליו
הגשמים, על  לשאול  באים שאנו  לפני ופיוס ריצוי  דרך ה' את לשבח

ומרצה מקדים לבקש הבא ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).שכל

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéîLbì Ceîñ àlà íéîLbä úà ïéìàBL ïéà פירושים שני – ÅÂÄÆÇÀÈÄÆÈÈÇÀÈÄ
אחד : פירוש  זו . הלכה על  בגמרא oil`ey"נאמרו oi`" אין היינו

מקום  מכל "שאלה" לשון המשנה שנקטה פי  על  שאף כלומר מזכירין ,
שמזכירים  היא יהושע כרבי  משנתנו  וסתם גשמים, להזכרת כאן  כוונתה

האחרו  טוב מיום גשמים ששנינו :גבורות וזהו  חג, של  oil`eyן oi`
minybl jenq `l` minybd z` הגשמים את מזכירין אין כלומר –

ואילך החג שמן לגשמים, סמוך  שהוא חג, של  האחרון ביום אלא

אחר: פירוש  – הוא. גשמים minybdזמן z` oil`ey oi` מתחילים אין –
עשרה, שמונה שבתפילת השנים בברכת ומטר" טל  "ותן `l`לומר

minybl jenq הובאה לא זה פירוש ולפי הבאה; במשנה שיבואר  כפי  –
יהושע  ורבי אליעזר שרבי  להשמיענו  מוסגר , כמאמר אלא זו  פיסקה

גשמים, בשאלת הם מודים גשמים בהזכרת הקודמת במשנה שנחלקו 
לגשמים. סמוך  אלא זמנה éðôìשאין  øáBòä :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÅÄÀÅ

âçä ìL ïBøçàä áBè íBéa äázäבשמיני הציבור שליח היינו  – ÇÅÈÀÈÇÂÆÆÈ
מוסף,ïBøçàäעצרת, תפילת המתפלל –øékæî הרוח "משיב – ÈÇÂÇÀÄ

הגשם"; שחרית,ïBLàøäומוריד  תפילת המתפלל –øékæî Bðéà ÈÄÅÇÀÄ
הטל " "מוריד  עוד אומר  אלא גשם, ïBLàøä((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).– áBè íBéaÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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רלג אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

...במ"ש במכתב אודות ארגון נשי ובנות חב"ד במחנם הט', הנה בטח שיש לצרף בזה את כל 

אותן הנשים שפנו ע"י במשך חדשים שעברו בבקשות שונות לכאן, מובן שכאו"א מתאים לתכונתה, 

אם בתור חבירה סתם או גם באיזה ענין של פעולה ותעמולה, וכמדומה שמרת לעוויטאנסקי דברה 

על דברים מעין אלה כשהיתה כאן זה מזמן, ולכל אחת יש להדגיש שבארגון נשי ובנות חב"ד הרי אין 

וכו' אלא  דר"ת  תפילין  גם  מניח  והבעל  הזקן  רבינו  נוסח  דוקא  גמורה שמתפללת  לתעודה  צריכים 

יהיו  כלי השכל  לעבוד את השי"ת לא רק בהרגש הלב אלא שגם  שכל אלו שמודים הם אשר צריך 

אין  הרי  בענינים האחרים,  להן  ומה שחסר  בחב"ד,  נכנסות הם  בד"מ  הרי  ה'  בדעת את  ממולאים 

עצה למלאות את החסרון ע"י אי הכניסה בהאגוד]ה[, אלא אדרבה בהכניסה בהאגודה הנה ימלאו גם 

החסרון במקצועות השונות שבהם.

שמעתי מאחד שבא לקחת אצלי אינטערוויו, ולא יוכל להתאפק והודיעני תיכף בגמר שיחתינו, 

שהמנהג הוא, פון א ווארט מאכט מען א קווארט, והנ"ל עשה זה כמובן בלי נטילת רשות, אבל בנוגע 

למ"ש בהצעתי לבנות ונשי חב"ד הנה הרשות בידו לעשות פון א ווארט א קווארט.

 ב"ה,  כ"ה מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

שי'  מוהרש"ז  וכו'  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  הוו"ח  הרה"ח  מהרה"ג  אודותיו  נודעתי  בנועם 

העכט וע"ד השתדלותו להרים קרן היהדות ע"י תעמולה מתאימה בענין נחיצות החינוך הכשר בפרט 

ושמירת תומ"צ בכלל, שגודל ערך ענין זה אין לשאר, ואף שלפעמים נדמה שמדברים ועדיין אין נראית 

פעולה, הנה אין אתנו יודע עד מה בעניני השגחה פרטית, ובדברים היוצאים מן הלב הרי פסקה תוה"ק 

שנכנסים ללב השומעים, ובמילא מוכרח הדבר אשר סו"ס יפעלו פעולתם, ואף שהאדם הרואה, לא 

או  ב(  זמן  לאחר  תבוא  או שהפעולה  א(  להיות  הענין אפשר  סיבת  הנה  זו,  פעולה  הוא  רואה  תמיד 

שהאדם יראה לעינים וה' יראה ללבב, ואפשר אשר בנפש כבר נזדעזע השומע ונהפך החשך לנהורא 

ומרירו למיתקא, אף שבאמת אין פרט אחד נוגע בהשני, שהמוכיח והמעורר צריך להוכיח ובזה כבר 

עשה מצותו שלו, בכ"ז הנה לנעימות העבודה הודיעונו חז"ל אשר נוסף ע"ז ששכר קיום המצות הוא, 

כמרז"ל, שכר מצוה מצוה, היינו קיום המצוה עצמה, הנה נוסף ע"ז השכר הוא זה שפעל על בן או בת 

ישראל לקרב את לבן לאבינו שבשמים, ומובן גודל השמחה משני הצדדים, הן מצד האב, השי"ת, והן 

מצד בנו יחידו הוא הבן או בת ישראל - שנתקרבו זה אל זה ע"י דבור או פעולה של המוכיח ומעורר, 

וגדולה שמחה זו אשר פורצת גדר להשפיע להמוכיח ומעורר ברכה והצלחה בהמצטרך לו בגשמיות 

וברוחניות...
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áéiç éìka.ccbn meyn mbe hxyn meyn mb ,zeiewln izy ©§¦©¨
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipy,àéä úçà äãéãâe äèéøN ¥¦¦§¦¨§¦¨©©¦

,envra dxeag ziiyr mzernyn mdipyyäèéøOL àlà`id ¤¨¤§¦¨
xeq`läãéãâe ,ãiaxeq`l.éìkailka dhixy lr aiig dnle ©¨§¦¨©§¦
.mizy

:`xnbd zvxzn,éñBé éaøk øîàc àeädcicbe dhixyy xaeqd §¨©§©¦¥
.miizy aiig okle ,miinrt xn`py `ed cg` xeqi`

ïðçBé éaøc dén÷ àpz éðz`ziixa dpy zeziixa dpeyd `xen` - ¨¥©¨©¥§©¦¨¨
exrv zngn exyaa hxeyd ,opgei iax iptlïéa ãia ïéa ,úî ìò©¥¥©¨¥

áéiç ,éìkaexyaa hxey m` j` ,zewlníéáëBk úãBáò ìòick ©§¦©¨©£©¨¦
,dcaerláéiç ãia,dzin.øeèt éìka:`xnbd dywnàëôéà àäå ©¨©¨©§¦¨§¨¦§¨

áéúkweqta(gk gi '` mikln),,'íéçîøáe úBáøça íètLîk eããBbúiå' §¦©¦§§§¦§¨¨©£¨¨§¨¦
:`xnbd zvxzn .ilka miakek zcearl ccbl jxcdy ixdàlà¤¨

àîéà,jtidl `ziixaaøeèt ãia,dzcear jxc df oi`yk ,dzinn ¥¨©¨¨
áéiç éìka.dzin ©§¦©¨

:dpyna epipyLàøä ìò áéiçå.o`kn zg`e o`kn zg` ,mizy §©¨©¨Ÿ
:el` zenewn md okid zyxtn `xnbdéåçî[d`xd-]úLL áølr ©§¥©¥¤

`id dpeekdy ,envrøét ïéaàLéø é÷my mixagzny zenewnd - ¥¦§¥¥¨
.mipfe`l jenq y`xd iciva epiide ,y`xd zenvr iwxt

:dpyna epipy.ähîlî úçàå ïàkî íézLe ïàkî íézL ï÷fä ìòå§©©¨¨§©¦¦¨§©¦¦¨§©©¦§©¨
:`xnbd zyxtnéåçî[d`xd-]àð÷éã é÷øét ïéa ,úLL áøoia - ©§¥©¥¤¥¦§¥¦§¨

myny ,ofe`d zgzy miwxtd epiide ,owfay zenvrd iwxt
seq epiide ,xhpql igld xeaigay miwxtde ,oezgzd igld ligzn
,owfd zleaiy `xwpy xhpqd rvn` `ed dhnln zg`e ,igld

.envr ipta wxt `edy
:dpyna epipy'åëå ïìèð íà øîBà øæòéìà éaøepi` zg`k olek ©¦¡¦¤¤¥¦§¨¨

:`xnbd zx`an .zg` `l` aiigøáñ÷ze`t lk ,xfril` iax ¨¨©
owfd,àeä åàì ãç.zg` wx aiig ok lre ©¨

:dpyna epipy.øòúa epìhiL ãò áéiç Bðéàå`ziixa d`ian `xnbd §¥©¨©¤¦§¤§©©
:oicd xewn z` x`al,ïðaø eðzmipdk iabl weqta xn`p`k `xwie) ¨©¨¨

(dìBëé ,'eçlâé àì íð÷æ úàôe'y xne`yBçlb eléôàowflíéøtñîa §©§¨¨Ÿ§©¥¨£¦¦§§¦§¨©¦
xriyd iyxeyl ribn epi` mdly cegdyáéiç àäé,zewlnãeîìz §¥©¨©§

øîBìl`xyi iabl xn`py weqta(fk hi `xwie)úéçLú àì'z`R z` ©Ÿ©§¦¥§©
,miyxeyd cr epiide ,dzgyd wx `ed xeqi`dy ixd ,'Lpwf§¨¤
'd`t' 'd`t' dey dxifb miyxece ,miyxeyl ribn epi` mixtqnae

:`ziixad dkiynn .exiagn cg` miweqtd ipy z` cenlléà¦
xn`pdn cnlpìBëé ,'úéçLú àì'yè÷ìîa Bè÷ì íàmiigwln - Ÿ©§¦¨¦§¨§©§¥

,xriy mda mihwelyéðèéäøå,urd ipt ea miwilgny cvrn - §¨¦§¥
,áéiç àäé,miyxeyd cr ribn dfay oeik,'eçlâé àì' øîBì ãeîìz §¥©¨©§©Ÿ§©¥

.gelib jxc epi` iphidxe hwlnaeãöék àäipy z` miiwp ¨¥©
`diy jixv `l` ,miweqtd,äúçLä Ba LiL çeléboi` iphidxae ¦©¤¥©§¨¨

,miyxeyd cr miribn oi` mixtqnae ,gelib jxc dføîBà éåä¡¥¥
weqtd xq`y dnyøòz äæ.miyxeyd cr ribne ea glbl jxcy ¤©©

:dpyna epipy(àäé) éðèéäøå è÷ìîa Bè÷ì eléôà øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥£¦§¨§©§¥§¨¦§¥
.áéiç:`xnbd dywn .xfril` iax zhiy z` zxxan `xnbdäî ©¨©

éà ,CLôpc xn`zøéîbcnely -äåL äøéæbcenll 'd`t' 'd`t' ©§¨¦§¦§¥¨¨¨
,l`xyi lv` mipdka xen`d z`e mipdkl l`xyia xen`d z`

éòaéìaiigl ick jxhviy -zewlnøòze ,`weecéàc xn`zàì ¦¨¥©©¦Ÿ
øéîbcnel epi`y -äåL äøéæb,ef[àì] énð íéøtñîmby - §¦§¥¨¨¨¦§¨©¦©¦Ÿ

meyn `ed mixtqna xehtl mrhd ixdy ,xehti `l mixtqna
.l`xyia wx xn`p dfe ,mizigyn mpi`y

:`xnbd zvxznøéîb íìBòìcnel -äåL äøéæb,eféðä ,øáñ÷å §¨§¦§¥¨¨¨§¨¨©¨¥
[iphidxe hwln]éãáò çeléb énðaiig okle ,glbl jxcd mda mby - ©¦¦©¨§¦

.mdilr

äðùî
dxeza xn`p(gk hi `xwie),''d ip` mka epzz `l rwrw zaezke'

:aeigd ipte`e xeqi`d ihxt z` zx`an dpyndúáBúk áúBkä©¥§¤
ò÷ò÷m` ,exyaa daizk hxeg -áúkexya lrò÷ò÷ àìå- ©£©¨©§Ÿ¦£©

y e` ,exyaa hxg `lò÷ò÷hxg -áúk àìå,ef dhixgaBðéà ¦£©§Ÿ¨©¥
áéiç,zewlnáBzëiL ãòexya lråjk xg`ò÷ò÷éz` hexgi - ©¨©¤¦§§§©£©

daizk dze`e .dhixgd jeza qpki eicde ,daizkd mewna exya
zeidl dlekiìBçëáe [Biãa] (åãéá),[legka e`-]øác ìëáe ©§¦§§¨¨¨

Bðéà ,øîBà ïBòîL éaø íeMî äãeäé ïa ïBòîL éaø .íLBø àeäL¤¥©¦¦§¤§¨¦©¦¦§¥¥
øîàpL íMä úà íL áBzëiL ãò áéiç(gk hi `xwie)ò÷ò÷ úáBúëe' ©¨©¤¦§¨¤©¥¤¤¡©§¤©£©

,''ä éðà íëa eðzú àì.ezpeek dn x`azi `xnbae Ÿ¦§¨¤£¦

àøîâ
m` `l` rwrw zaezk lr aiig oi` oerny iaxly ,dpyna epipy

:ezpeek my dfi`l zx`an `xnbd .myd z` azkáø déì øîà̈©¥©
,éMà áøì àáøc déøa àçàezpeek m`d,Lnî ''ä éðà' áBzëéc ãò £¨§¥§¨¨§©©¦©§¦§£¦©¨

.dxeza aezky itkdéì øîà,`g` axl iy` ax,àì`l`éðzãk ¨©¥Ÿ¦§¨¥
[dpyy itk-]àøt÷ øa,`ziixaúãBáò íL áBzëiL ãò áéiç Bðéà ©©¨¨¥©¨©¤¦§¥£©

éðà ,''ä éðà íëa eðzú àì ò÷ò÷ úáBúëe' øîàpL ,íéáëBk`ed'ä ¨¦¤¤¡©§¤©£©Ÿ¦§¨¤£¦£¦
,øçà àìåip`'d z` dyigknd rwrw zaezk eazkz `ly ,xnelk §Ÿ©¥

.dxf dcear my zaizk epiide ,''d
øôà ïziL íãàì Bì øeñà ,äáäà øa àãà áø øîà àikìî áø øîà̈©©©§¦¨¨©©£¨©©£¨¨§¨¨¤¦¥¥¤

äì÷îxt` -dtixyn,ò÷ò÷ úáBúëk úéàøpL éðtî ,Búkî éab ìò ¦§¨©©¥©¨¦§¥¤¦§¥¦§¤©£©
zaezkk xacd d`xi `txzzy xg`e ,ezkna myex xi`yny

.rwrw
,eikln ax mya dnke ,`ikln ax mya zexnin dnk q"ya exn`p
d`iane ,df xn` dne df xn` dn xekfl oniq zpzep `xnbd

:xaca zwelgn
,à÷éà áøc déøa ïîçð áø øîàoipra xn`py dn,ãeôLdn oke ¨©©©§¨§¥§©¦¨§

oipra xn`pye ,úBçôLoipra xn`py dn,úBneâmxn` el` lkáø §¨©
.Bikìîoipra xn`py dn eli`e,úéøBìaoipra xn`py dneøôà ©§¦§¦¥¤
äì÷î,epziibeqaeoipra xn`py dn,äðéáâmxn` el` lkáø ¦§¨§¦¨©

.àikìî©§¦¨
,øîà àtt áøiabl xn`py dnàúéðúîe ïéúéðúîzeipyn - ©¨¨¨©©§¦¦©§¦¨
xn` ,zeziixae,àikìî áøiabl xn`py dneàúzòîLzexnin - ©©§¦¨§©§¨¨

xn` ,mi`xen` lyéðîéñå .Bikìî áøC,zeipyn lr xn` in xekfl ©©§¦§¦¨¨
àúkìî àúéðúîixac iabl zeklnk od zeziixae zeipyn - ©§¦¨©§§¨

zernyn s`e ,dawpl dnec enyy in xaic mdae ,mi`xen`d
.`ikln ax epiidc ,dkln `ed eny

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî:`xnbd daiyn .ewlgp dna ±àkéà ©¥©§¦¨
eäééðéaoiprl,úBçôLaxl eli`e ,eikln ax z`f xn` ongp axly ¥©§§¨

.`ikln ax z`f xn` dpyn lr xn`p dfy oeik ,`tt
ãéô÷ éiaà øa éáéa áødlwn xt` miyl `lyàcáéøà eléôà ©¥©©©©¥¨¦£¦©¦§¨

àzìéñeëcj` .mc zfwd ly dkn -,øîà éMà áøyegl oi`y §¦§¨©©¦¨©
y meyn ,rwrw zaezkk d`xplBúkî ,äkî íL LiL íB÷î ìk̈¨¤¥¨©¨©¨

åéìò çéëBîrwrw zaezk o`k dyr `ly.dknl d`etx `l` , ¦©¨¨

äðùî
e` ,cg` e`l lr zeiewln dnk aeig ly mipte` zyxtn dpynd

:zeiewln dnk zaiignd zg` dlert,íBiä ìk ïéé äúBL äéäL øéæð̈¦¤¨¨¤©¦¨©
,dzyi `ly eziizy zligza ea exzdeàlà áéiç ïéàzewln.úçà ¥©¨¤¨©©

äzLz ìà äzLz ìà Bì eøîàäúBL àeäåd`xzd lk xg` ¨§©¦§¤©¦§¤§¤
,wiqtn epi`e d`xzde.úçàå úçà ìk ìò áéiç©¨©¨©©§©©

y xifp,íBiä ìk íéúîì ànhî äéäeze`nhid zligza ea exzde ¨¨¦©¥§¥¦¨©
,`nhi `lyàlà áéiç Bðéàzewlnìà ànhz ìà Bì eøîà .úçà ¥©¨¤¨©©¨§©¦©¥©

ànhî àeäå ,ànhz.úçàå úçà ìk ìò áéiç , ¦©¥§¦©¥©¨©¨©©§©©
y xifp,íBiä ìk çlâî äéä,glbi `ly gelibd zligza ea exzde ¨¨§©¥©¨©

áéiç ,çlâî àeäå ,çlâz ìà çlâz ìà Bì eøîà .úçà àlà áéiç Bðéà¥©¨¤¨©©¨§©§©¥©©§©¥©§§©¥©©¨
.úçàå úçà ìk ìò©¨©©§©©

y mc`,íBiä ìk íéàìëa Leáì äéäezyial zligza ea exzde ¨¨¨§¦§©¦¨©
,yali `lyLaìz ìà Laìz ìà Bì eøîà .úçà àlà áéiç Bðéà, ¥©¨¤¨©©¨§©¦§©©¦§©
èLBt àeäåmi`lkd z`LáBìå,aeye aey.úçàå úçà ìk ìò áéiç §¥§¥©¨©¨©©§©©
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רלה
oifge` mipy` cenr `k sc ± oey`x wxt`nw `aa

àéä úçà äãéãâå äèéøù éñåé éáø øáñ÷Ð.'ebe "dgxw eniyz `le eccebzz `l" znl dcicba aizke ,ilka oia cia oia ediiexzcáééç éìëá èøùîäÐ`hiyt i`ce `d

jiiy dhixy myc opireny`l Ð "ilka ccbnd" xn`w `le ,aiig znd lr ilka hxynd :l`eny xn`we .cia rnyn dhixy xwire ilka rnyn dcicb xwirc `nlr ilekl

.ilka oia cia oia ediiexzc ,`id zg` dhixye dcicbc ,ccbn meyne hxyn meyn ,oie`l ipy aiig znd lr ilka envra dxeag dyerde ,ilkaäèéøùå äãéãâ éáéúéî
àéä úçàÐxn`wcnc ,ilka oia cia oia ediiexz xn`c l`enyl `iywe .ilka dcicb cia dhixy `l` ,zn lr mdipye ,md dxeag oipr dcicb oia dhixy oia ,xnelk

Ð "ilka ccbnd" xn`w `le "ilka hxynd"

!dcicbk ilka `kiiy dhixyc llknúîä ìò
áééç éìëá ïéá ãéá ïéáÐdcicbe dhixyc

.`pngx edpixq` ediiexzc ,aizkäãåáò ìò
äøæÐ,jka dze` oicaery dxf dcear yic

.zervte zexeag mxyaa oiyeryáééç ãéáÐ

oi`y dxf dcear elit`e .jka dzcear jxcc

.cia `id dxenb dcearc ,aiig jka dzcear

áéúë àëôéà àäåÐ`ed dcear jxc ilkac

Ð "mhtynk eccebzie" aizkc ,dxf dcearl

zeaxga zeyrl oilibx eidy jxck dcicb eyr

!ilka dcear jxc `nl` ,mignxaeé÷øéô éá
àùéøãÐmy mixagzny ,miwxtd mewn

.x"hpei* = wxt .mircva epiide ,zenvrd iwxit

àð÷éãã é÷øéô éáÐ.owf ly oey`x wxt

`vei oezgzd igly mewn ,ofe`d zgz epiid

hleay igl ly ecega ,d`t `xwp mye ,myn

xeag mewn ,xhpqay zleayd izye .uegl

miigld xagny ohw mvr yi ,miigld ipy

odn cg` lky ,d`t `xwp o`kne o`kny ,cgi

.o`kn mizye o`kn mizy ixd .igld seql

zleayd izy oiay xriyd `ed dhnln zg`e

.envr ipta `ed wxte ,xhpqayíð÷æ úàôå
åçìâé àìÐzigyz `le" .aizk mipdk iab

edl opitlie ,aizk l`xyia "jpwf z`t z`

ikde ."d`t" "d`t"c i`dn i`d dey dxfba

:(a,dl) oiyecwc `nw wxta `icda opixn`

:`ipzc ,`z`c `ed ikdl d`t d`tc dey dxfb

.'ek "eglbi `l"úéçùú àì øîåì ãåîìúÐ

xriy oikzeg oi`y ,mizigyn opi` mixtqne

.xrzk xwir cvaäúçùä åá ùéù çåìéâ
Ðla` .xrz epiide ,zigyne ea glbl jxc

,mixtqne .ea glbl jxc oi`e zigyn ,iphidx

.mizigyn oi`e oiglbnäåù äøéæâ øéîâ éà
Ð,xn`w "d`t" "d`t"c dey dxifb `idd

.(my) `id oiyecw zkqnaeäéì àðî íéøôñî
Ðmda glbl xzenc?hwln `l` ixq`w `lc

.dzgyd oda yiy ,iphidxeéãáò çåìéâÐ

,ixwin gelib xnelk .gelib dyer ozzgyd

.oda glbl jxccäðùîò÷ò÷ úáåúëÐ

xg`e ,`xwiqa e` mqa exya lr dlgz azek

jky ,df oipra exya lr mlera daizk mey aezkl xeq`e .x"ixeehpiiet** = rwrw .minid lk ea d`xpe xyal xerd oia ravd qpkpe ,oikqa e` hgna xyad rwrwn jk

.aezkd zxifbmyd z`Ð.xn`w dxf dcear myc `xnba yxtnàøîâùîî 'ä éðà áåúëéù ãòÐ'd ip`" elld zeaiz lr.rwrw zaezk meyn eaiign dz` "

íëá åðúú àì ò÷ò÷ úáåúëåÐmy meyn `aeig xwir `nl` .mkxya lr xg` my aezkl mz` oixeq`e 'd ip`y ,iptl eyri `l rwrw zaezk meydxf dcear.`ed

.`kil zewln aeigc `l` ,oerny iaxl elit` mlera daizk mey aezkl xeq` edineäì÷î øôàÐd`xp myexde dknd mewn zrwrwne `id dywy itl ,xn`w `wec

.`l `nlra xtr la` .onf xg` myãåôùÐ.zief oxwa egipne ehneye :`c` ax xn` eikln ax xn` .elhlhl xeq` xya ea elvy cety :(a,gk dvia) "oicv oi`" wxta

.dxn` `xen`c `zlin dielirc ,`zzrny epiideúåçôùÐeikln ax xn` .'eke d`n el dqipkd elit` :xne` xfril` iax ,(a,hp zeaezk) "it lr s`" wxta `id dpyn

.dytp it`a `zlin xn`w `le i`w oizipzn`c ,dpyn epiide .(a,`q my) xfril` iaxk dkld :`c` ax xn`úåîåâÐ:`ped ax xn` ealg iax (`,ap) "oniq `a"a dcpa

.zexry ea oi`y it lr s` zeneb :dad` xa `c` ax xn` eikln ax .zeneb oxwira `diy jixv exn`y zexry izyúéøåìáÐ(`,hk) dxf dceara "oicinrn oi`" wxta

dnke ,'ek l`xyin xtzqnd ieb :opax epz?.`zipzn epiide .gex lkl zerav` yly :`c` ax xn` eikln ax xn`äì÷î øôàÐ,i`w oizipzn` e`lc ,`id `zrnye .`kd

.'ek mc`l el xeq` :xn`w dytp itp`a `zlin `l`äðéáâÐ`nrh i`n :`xnba irae .iwiipe` zia zepiabe :dpyna ipzwc ."oicinrn oi`"a inp?ax xn` `ikln ax xn`

.i`w oizipzn`c ,dpyn epiide .'ek oiwilgny iptn :`c`àúéðúîå ïéúéðúîÐ,edpixn` `ikln ax oizipzn edlekc .zegty dipin irexbl ,i`w eikln axc `pniq` `tt ax

dne Ð eikln ax `zzrnye .oizipzn `kil eikln axc `pniqac `l` ,`wec e`l Ð xn`wc `zipzne .dxn` `ikln ax Ð eikln axk znwe`c zegtyc dpyn ,xnelk

zegty `l` ,dlwn xt`e zegty xn`w `le ,zegty ediipia `ki` :xn`wc epiide .edpixn` eikln ax Ð zenebe cety epiidc ,eikln ax ly epniqa zezrnyd on x`ypy

.i`w i`wck eikln axce ,opirxbn `cixbàúëìî àúéðúîÐdawp oeyl inp eedc `ziipzn edlek opinwen ,dawpl dnec enyy in :oniq epiide .od xwir zeziixae zeipyn

ediipia `ki` :yxtnc zi`e .zezrny `le ,xwir ody zeziixae zeipyn epiide ,zekln oeyl rnyn inp my ly ezernyne .dawpl dnec enyy `ikln ax epiide ,diail`
úåçôù
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ìòaiig :qxhpewd yxit Ð aiig cia dxf zcear

`l"n dkxck `ly iwle ,dkxcka dzin

,dcear llka epi`c ,xeht ilka .`xizi "mcarz

.cia `l` (aiig) epi`c

áø.dkld oke Ð eilr zgken ezkn xne` iy`
elit`e
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áéúëe ,àéä úçà äãéãâe äèéøN :éñBé éaø øáñ÷̈¨©©¦¥§¦¨§¦¨©©¦§¦
éìëa èøNîä :ìàeîL øîà ."úîì" íúä¯.áéiç ¨¨¨¥¨©§¥©§¨¥¦§¦©¨
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רלו
oifge` mipya cenr `k sc ± oey`x wxt`nw `aa

.d"g oeyl jk .dcbpkye zegty :rnyn ,dlwne zegtyàãáéø.dkn =àúìéñåëÐ

.`"niilt frla ea dkny ilkäðùîíéàìë ùåáì äéäÐ.xifp `le weyd on cg`

ãçà íìú ùøåç ùéÐmixeqi` eilr mihwlpe "xengae xeya yexgz `l"a xaer yi

mixeng dnke mixeey dnka yxeg `diy wiqr `w `l `dae .cala e`l eze` mr daxd

zegtd lklc ,eilr daxd oixeqi` mihwlp ixde

lk eilr hewll ,i`w mi`lkc e`l`e ,xn`w

.leki `edy oixeqi`ïéùã÷åî ïäåÐ`xnba

xarwe ,xeng xhte xey xeka ,xekaa dil iwen

`ail`e "jxey xekaa cearz `l" meyn oda

:(a,h) zexekac `nw wxta xn`c dcedi iaxc

"cearz `l" llkac ,d`pda xeq` xeng xht

,"jxey xeka" aizk `xwac ab lr s`e .`ed

zetzey ihernl "jxey xeka" dil yixc edi`

o`nk oizipzn ,inp i` .xeng xht ihernl `le

ipzwc xenge xey Ð `kdn xeng xht hrnnc

i`de ,xn`w dye xeyc ,`wec e`l oizipzna

mi`lk iabc ,`xwc `pyil meyn xeng hwpc

.oipin ipy lkl oicd `ede ,xenge xey aizk

cifd dil dede ycwdn ipdzinc d`pd meyne

dlirn xa e`l xekac ,iwl `l Ð dlirna

`l` dlirn oi`c ,`ed odk oenn `dc ,`ed

dlirn oi`e .aizk "'d iycwn"c ,deab iycwa

zwixf xg` mixeni`d on dpdpa `l` xekaa

lkl oicd `ede ,edpip deabl edpdc ,minc

dlirn oda yi miycw iycwae .milw miycw

wxfpyn la` ,edpip deablc ,minc zwixf iptl

dil dede ,deab ogleyn mipdk eda ekf Ð mcd

y`xa gken oke .dlirn ea oi`e odk oenn

m`e ,rwzi `l dler ly xteya :(`,gk) dpyd

m`e ,rwzi `l minly ly xteya .`vi rwz

`nrh i`n .`vi `l rwz?dlirn zac dler

e`lc minly ,oilegl `wtp da lrnc oeik `id

inp ikde .oilegl iwtp `l edpip dlirn ipa

.izkec dnkae dlirn zkqna gkeníéàìëå
íøëá.rxefa dtgne lif`c icda iqknc Ð

úéòéáùÐ.ziriaya rxef meyn inpáåè íåéå
Ð.aeh meia dyixg ciarwcïäëÐ,xifp `ede

`ki`c ,ezyxgn xg` d`neh mewna jlede

,"einra `nhi `l ytpl" Ð odk meyn e`l cg

`l zn zeytp lk lr" Ð xifp meyn cge

."`eaiíùä åðéàÐeilr hwlp df e`l epi`

.dyial meyn `l` dyixg meynøéæð óàÐ

.wiic `le ,xn`w odke xifpíùä åðéàÐoi`

.d`neh mewnl qpkpy ,dqipk meyn `l` dyixg meyn eilr `a ely e`làøîâåìù éì÷ðåà ãé úéá àéöåîå ñéðëî åìéôàÐhyetk inc ewelg ci ziaa eci `ivene qipkn

.yaeleé÷åôàå éìåéòÐ.ynnäøåáçáÐ."dxeag" oixewy mdl did cree mei e` dtiq` mei :il d`xpi`lccÐ.izdabdàúéðâøî úçëùî éîÐzxn` ied ,jl ixn`c e`l i`c

.edl xwr `le wiayc ,miiwn (mewn) meyn `l` rxef meyn e`l mi`lka aiignc yxegäáø àøáâ êñì÷ã åàì éàÐmi`lka yxeg `aiignc `zipzn `pniwen ded ,i`pi iax

xn`wcnc ,`nlr ilekl aiigin rxef meyn dtgnc jl dcede jqlw i`pi iax la` .dtgna inp xhet Ð xeht mi`lka miiwn dil zi`c o`ne .`aiwr iaxke ,`ed miiwn meync

`l dil zxn` ike .`nlr ilekl aiige dil aiyg rxefk dtgnc ,miiwnn dtgn dil sicrc dpin rny Ð "dwel mi`lka miiwn" xn`w `le ,dwel mi`lka dtgnd :i`pi iax

dil aiign yxeg meyn ziriaya oke .`aiwr iaxl dwel mi`lka miiwnc ,miiwn meyn oizipznc mrh `pin` ded jqlwc e`l i`e .zxn` dtiy jixacl dced Ð `id epzpyn

.dtgna inp xht miiwna xhtc o`ne ,oizipznc `pzäôçîäå ùëðîä àéðúã àáé÷ò éáø éàîÐ.dpyn `le `id `ziixac ,"opzc" opiqxb `leä÷åì íéàìëá äôçîäå ùëðîä
íéé÷îä óà øîåà àáé÷ò éáøÐiaxc dilr ibiltc opaxe .ohw crena dil ipyn ikde .'ek `aiwr iaxy ,`ed miiwnc ,dwel mi`lka dtgnde ykpnd :dl xn`w `aiwr iax dlek

.mi`lk rxefk aiygc ,dwel Ð xzei mixg`d elcbiy ick mirx miayr xwer ykpnde ,dtgna xht miiwna xhtc o`nc ,dwel epi` dtgn edl `xiaq `aiwròéáøú àì êúîäá
íéàìë òøæú àì êãù íéàìëÐÐ dcyl mi`lk jnqcne ,"riaxz `l mi`lk jznda" azkinl ivn dedc ,`yxcl dihytn dil opixwrc .`l jcy mi`lk :ikd dil opirnye

.`z`c `ed ikdl dpin rnyòøåæ íåùî éîð é÷ìéìåÐ.oxn`ck ,`ed rxef dtgnc exnbe epnp `dcáåè íåéá úåëàìî ÷åìéç ïéàåÐmlrda zek`ln ylye mizy dyr m`

z`vi `l aeh meiac ,aeh meia zek`ln welig oi` dil `xiaq Ð z`vi wlgl dxrad (`,r zay) xn`c o`nl .zg` `l` aiig epi` Ð mizy da yiy dk`ln dyr e` ,cg`

ozbbye zxk opecfc zayc zek`ln oebk ,z`hg aeig oda zi`c ixeqi`a ilin ipd Ð "dpdn zg` dyre"n zek`ln welig dil `wtpe ,z`vi e`ll dxrad inp xn`c o`ne .dxrad

.zek`ln welig ea oi` Ð zxk epecf oi`e `ed zewln aeigc ,aeh mei la` .z`hga ixiinw "dpdn zg`n dyre"c dyxt `iddac ,z`hgìùáî íåùî ä÷åìÐ.aeh meia cib

.(a,ehw) oileg zhigya ,leyial cge d`pdl cge dlik`l cg :iaizk "lyaz `l" `zlz .mrh ozepa oiciba yi xaqw Ð alga xya lyan meyne
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åìéôàådf oic inc `le .aiigin `l ddy `lae Ð aiig yealn hiytdl `l` ddy `l

iab zewlnl diidy jixv in edl `irai`c (a,fh) zereayc ipy wxtc jdl

.diidy `la aiigin `lc opixn` `kde ,ddy `la aiign `nyc xawa xifpe ycwn z`neh

ze`eegzyd ick ddy `l inp ik ,d`nehd on yextl eciac oeikc ,mzdc diidyl inc `lc

heytl zedy el oi`c ,`kd la` .aiignc `ed oic

oiicrc ,zxg` dxiar o`k oi` Ð yealle

aiig epi` inp mzdc .zniiw dpey`xd dyiald

.d`nehd on yextl lkeiy cr

(` cenr lirl jiiy)éåçîoia zyy ax dil

qxhpewd yexitl Ð iwxit

yexitle .o`kn mizye o`kn mizy `zi`ck

.(`,b) zereaya yxity enk mz epiax

(` cenr lirl jiiy)àì:xn`z m`e Ð eglbi

?"eglbi `l"n iziin i`n

.dipin opixnbc :xnel yie !`aizk mipdk iab `d

ùøåçäyxite Ð oiycwen ode xenge xeya

xaer xey xeka :qxhpewd`l" meyn

,ziad wca iycw xenge ,"jxey xekaa cearz

mixne` yie .dxdf`a dlirna cifdc meyn iwle

`le .d`pda xeq` xn`c o`nke ,xeng xht

dpdpd iwlc xn`c o`nl `kilc ,ok epi`c ,`xidp

qxhpewd yexit wgvi epiaxl d`xp `le .epnn

`xnbac ,dlirna cifdc e`ln iwl xengc yxitc

ycwde ,ipzw `l dl`ya dizi`c icin xn`w

jkl .dl`ya dizilc xekaa ixiin oizipznc

lekie ,dwel epi` xengd lrc wgvi epiax yxtn

xenge xeya "oiycwen ode" .oileg `edy zeidl

`kile ,xeya `l` oiycwen `kilc ,`wec e`l

mxkd i`lka la` .xenge xeya oie`l ipy `l`

dhg mxka rxef didy ixiinc ,zewln izy `ki`

car `wc ,dyixga mze` dtge ovxge dxerye

i`lk rxfc cere ,mirxf i`lk rxfc `cg :izxz

.mxkd
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ä÷Bìå ,áìça øNa ìëBà íeMî ä÷Bìå ,áìça ãéb ìMáî íeMî ä÷Bìå ,CøBöì àlL áBè¤Ÿ§¤§¤¦§©¥¦§¨¨§¤¦¥¨¨§¨¨§¤
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zekn(oey`x meil)

,dnda i`lk ly e`l lr xaery ote` yiy zyxtn dpynd
:mitqep oie`l dnk ef dlertl mihwlzneLøBç Léxenge xeya ¥¥

ãçà íìzdcy ly zg` dxey -åéìò áéiçåzeiewln dpenyíeMî ¤¤¤¨§©¨¨¨¦
ïéåàì äðBîL.mipey,øBîçå øBLa LøBçäaezkd meyn xaere §¨¨¦©¥§©£

(i ak mixac),'eCgi xngaE xFWA Wxgz `l'ïäåxengde xeyd - Ÿ©£Ÿ§©£Ÿ©§¨§¥
ïéLc÷eîaezkd meyn xaere ,mixeka -(hi eh mixac)carz `l' §¨¦Ÿ©£Ÿ

o`k ixd ,df e`l meyn xaer xengd xeka lr s`e ,'LxFW xkaA¦§Ÿ¤
,oie`l ipy ceríøka íéàìëådxery dhig dtgn ezyixgay - §¦§©¦©¤¤

aezkd meyn xaere ,rwxwa eicgi migpend otb ly ovxge`xwie)

(hi hi,'mi`lM rxfz `l LcU',úéòéáMáemeyn xaer rxefy dfae ¨§Ÿ¦§©¦§¨¦©§¦¦
aezkd(c dk `xwie),'rxfz `l LcU',áBè íBéåxaer yxegy dfae ¨§Ÿ¦§¨§

aezkd meyn(f bk `xwie),'EUrz `l dcar zk`ln lM'å`edïäë ¨§¤¤£Ÿ¨Ÿ©£§Ÿ¥
å`edøéæðyxegdäàîehä úéáaodk z`neh lr ,zexaw zia - §¨¦§¥©§¨

aezkd meyn xaer(` `k `xwie)lre ,'eiOrA `OHi `l Wtpl'§¤¤Ÿ¦©¨§©¨
aezkd meyn xaer xifp z`neh(e e xacna),'`ai `l zn Wtp lr'©¤¤¥Ÿ¨Ÿ

.oie`l dpeny o`k ixd
,øîBà éàðéëç ïa àéððçsiqedl yiyíéàìk LáBlä óàzra £©§¨¤£¦©¥©©¥¦§©¦

aezkd meyn xaere ,yxegy(hi hi `xwie)`l fphrW mi`lM cbaE'¤¤¦§©¦©©§¥Ÿ
.'Lilr dlriBì eøîà,minkg,íMä Bðéàz`f aeygl oi` ,xnelk ©£¤¨¤¨§¥©¥

zngn epi` mi`lk zyial lr eaeigy oeik ,oie`ld oipna
.dyixgdíäì øîà,i`pikg oa `ippgøéæpä óàziaa yxegy ¨©¨¤©©¨¦

zexawíMä àeä àìzexaw zial ezqipk oi`y oeik ,o`k eayegl Ÿ©¥
.dndad mr ezyixgl zkiiy

àøîâ
dnk hyte yale ,mi`lk yali `ly ea exzd m`y ,dpyna epipy
.zg`e zg` lk lr aiig ,dyiall dhiyt lk oia ea exzde ,minrt
:zipy aiigzdl ick heytl `weec jixv oi`y zx`an `xnbd

,éñBé éaø øîà éáéa áø øîà),yaele hyet epipyy dn[àì]oi` - ¨©©¥©¨©©¦¥Ÿ
y dpeekdeléôà ([àlà] (åà) ,Lnî (ùáåì) LáBìå èLBtwx m` ¥§¥©¨¤¨£¦

éì÷ðeà ãé úéa àéöBîe ñéðëî[welgd leexy-],BlLdyiall aygp ©§¦¦¥¨§§¦¤
.dycgéåçî[d`xd-],à÷éà áøc déøa àçà áøaiigzdl ote`dy ©§¥©£¨§¥§©¦¨

`edé÷etàå éìeiòj` .cbad z` `ivedle qipkdl -,øîBà éMà áø ©¥§©¥©©¦¥
`l` ,yealle heytl aiigzdl ick jixv oi`yääL àì eléôà£¦Ÿ¨¨

éãk àlàlekiy onf,LBaììå èBLôì,jk lr ea exzdeáéiçzewln ¤¨§¥¦§§¦§©¨
.dfk onf ziidy lk lr

:dpyna epipy'åëå íìz LøBç Lédpeny meyn eilr aiige ,cg` ¥¥¤¤
.oie`läøeáça ,éàpé éaø øîàminkgd etq`zdyk -,eøîâå eðîð ¨©©¦©©©£¨¦§§¨§

íéàìka äôBçämigpend dxery dhig ly mirxf xtra dqknd - ©¤©¦§©¦
,rwxwa eicgiä÷Bì.my mze` rxf `ed `ly s` ,mi`lk meyn ¤

ïðçBé éaø [déì] (ïäì) øîàike ,i`pi iaxlBæ àéä eðúðLî åàì ¨©¥©¦¨¨¨¦§¨¥¦
,epipyy ,df oic da x`eanyíeMî åéìò áéiçå ãçà íìz LøBç Lé¥¥¤¤¤¨§©¨¨¨¦

ä ,ïéåàì äðBîL,íøka íéàìëå ,ïéLc÷eî ïäå ,øBîçáe øBLa LøBç §¨¨¦©¥§©£§¥§¨¦§¦§©¦©¤¤
,opgei iax yxtne .'ekeéàäd df -éëéä ,íéàìk íeMî áéiçîc LøBç ©¥§¦©©¦¦§©¦¥¦

dì úçkLî,mi`lk meyn aiig yxegy epivn ote` dfi`a -åàì ©§©©¨¨
ìéæàc déãäa éqkéîcmirxfd z` xtra dqkny meyn `l ike - §¦©¥©£¥§¨¦

.yxege jledy ick jez mi`lk mirexfddéì øîàiaxl i`pi iax ¨©¥
,opgeidzez àúéðbøî úçkLî éî àtñç Cì éàìãc åàì éàilel - ¦¨¦§©¨©§¨¦©§©©©§¨¦¨¨

,dizgzy zilbxnd z` `ven ziid ike ,qxgd z` jl izdabdy
yexita mb z`f wiicl zleki ,oicd z` jl izxn`y xg` ,xnelk

.dpynd
äaø àøáb Cñlé÷c åàì éà ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîàilel - ¨©¥¥¨¦§©¦¨¨¦¨§¦§¨©§¨©¨

aeigdy jnr mikqde ,lecb mc` didy i`pi iax jze` gaiyy
,rxefl aygpy dtgn meyn `ed epizpynaàðéîà äåäiziid-] £¨£¦¨

,[xne`épî ïéúéðúîzhiyk ,dpynd `id in zhiyk -àáé÷ò éaø ©§¦¦©¦©¦£¦¨
,ä÷Bì íéàìk íéi÷îä øîàc ,àéä`le my mgipdy dtgn s` okle ¦§¨©©§©¥¦§©¦¤

miiwny mixaeqd opaxl j` ,miiwn meyn aiig ,mze` xwr
dwel epi` mi`lka.eaiigl rxefk aygp epi` dtgn s` ,

:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaø éàî.`aiwr iax z`f xn` okid - ©©¦£¦¨
:`xnbd daiynLkðîä ,àéðúcjezn mirx miayr xwer - §©§¨©§©¥

,miaehdätçîäåz`f dyere ,xtra mirxfd z` dqknd - §©§©¤
amirexfd mignvä÷Bì ,íéàìky ,mi`lk miiwn meynàáé÷ò éaø §¦§©¦¤©¦£¦¨

,øîBàyíéi÷îä óà.dwel mi`lkd z` ¥©©§©¥
:`xnbd zl`eyàîòè éàî[enrh dn-].àáé÷ò éaøcdaiyn ©©£¨§©¦£¦¨

:`xnbd,àéðúcdxeza xn`p(hi hi `xwie),'íéàìk òøæú àì EãN' §©§¨¨§Ÿ¦§©¦§¨¦
éì ïéàxeq`yàlàykòøBæm` j` ,mi`lkíéi÷îmi`lkïépîs`y ¥¦¤¨¥©§©¥¦©¦

,xeq` dfòøæú) àì EãN íéàìk (òéaøú àì Ezîäa') øîBì ãeîìz©§©§¤§§Ÿ©§¦©¦§©¦¨§Ÿ¦§©
,('íéàìkd `ae ,'`l LcU mi`lM' aezk eli`k z`f miyxeceaezk ¦§¨¦¦§©¦¨§Ÿ

.dcya mi`lk miiwl xeq`y xnel
aiig ,mirxfd dtgne aeh meia yxeg `edyky dpyna epipy
:sqep aeig o`k oi` recn zxxan `xnbd .aeh meia yxeg meyn

énð é÷ìéìå ,ïîçð áøì àleò déì øîàmirxf dtgnd dwliy - ¨©¥¨§©©§¨§¦§¥©¦
mb aeh meiadéì øîà .áBè íBéa òøBæ íeMî,`lerl ongp ax ¦¥©§¨©¥

øéiLå àðz.mwlg xiiye ,miaeigdn wlg `pzd dpy -déì øîà ¨¨§©©¨©¥
,ongp axl `leréðz÷ àpzaiig df yxegy dpey `pzd -äðBîL ©¨¨¨¥§¨

,zeiewlnøéiLå àðz úøîà zàåwlg xiiyy xnel leki dz`e - §©§¨§©¨¨§©©
did siqedl xyt` did eli`e ,xtqn hwp `ld ,miaeigdn

:`xnbd zvxzn .siqen,àáø øîàmb `pzd dpn `ly mrhd ¨©¨¨
y meyn ,aeh meia rxef aeig,úaLa úBëàìî ÷eléç Lédyerdy ¥¦§¨§©¨

eli`k dk`lne dk`ln a` lk lr aiig zaya zepey zek`ln
,miwelg oie`l eid,áBè íBéa úBëàìî ÷eléç ïéàåxaerdy §¥¦§¨§

aeh meia zepey zek`ln lr zg` dbbyameyn `l` aiig epi` ,
.cg` e`ldéì øîà,`axl `leràäz àãò,xnelk ,didz z`f - ¨©¥¨¨§¥

.jixacl dcen ip` efa
éiaà déáéúéà,`axlåik,ïðúäå ,áBè íBéa úBëàìî ÷eléç ïéà ¥¦¥©©¥§¥¦§¨§§¨§©

ãéb ìMáîädypdLîç ä÷Bì ,Bìëàå áBè íBéa áìça,zeiewln ©§©¥¦¤¨¨§©£¨¤¨¥
ãéb ìëBà íeMî ä÷Bìaezkd meyn xeq`y ,dypd(bl al ziy`xa) ¤¦¥¦

,'dWPd ciB z` l`xUi ipa Elk`i `l oM lr'ìMáî íeMî ä÷Bìå ©¥ŸŸ§§¥¦§¨¥¤¦©¨¤§¤¦§©¥
,CøBöì àlL áBè íBéaaezkd meyn xeq`y(fh ai zeny)lM' §¤Ÿ§¤¨

,'mda dUri `l dk`lnãéb ìMáî íeMî ä÷Bìåxya `edy - §¨¨Ÿ¥¨¤¨¤§¤¦§©¥¦
,áìçaaezkd meyn xeq`y(hi bk zeny),'FO` algA icB lXaz `l' ¤¨¨Ÿ§©¥§¦©£¥¦

,áìça øNa ìëBà íeMî ä÷Bìåaezkd meyn xeq`y(ek cl zeny) §¤¦¥¨¨¤¨¨
,'FO` algA icB lXaz `l'ä÷Bìå Ÿ§©¥§¦©£¥¦§¤
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מוצא פי הוי' שבלחם הוא נעלה יותר, להיותו מבחינת האורות דתוהו שהם אורות מרובים )לא רק בכמות( גם באיכות.

ממאמר שבת פרשת וישלח ה'תשכ"ח



xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zekn(ipy meil)

äøòáä íeMî.md zek`ln zea` ipy dxrade leyiay ,aeh meia ¦©§¨¨
àúéà íàå,aeh meia zek`ln welig oi`y jixack ok` m`e - §¦¦¨

déì áéiçéà àäc ,áéiçî àì äøòáä íeMî[aiigzd ixdy-]íeMî ¦©§¨¨Ÿ¦©©§¨¦©©¥¦
BìeMa:`xnbd zvxzn .aeh meia÷étà[`ved-]äøòáä ¦©¥©§¨¨

,dilr dwel epi` ok`y ,`ziixadnìéiòådidy dnewna qpkde - §©¥
df.äìéáð ìL äLpä ãéb¦©¨¤¤§¥¨

:`xnbd dywnéðúäå[dpy ixde-]àéiç éaø,`ziixaaíézL ä÷Bì §¨¨¥©¦¦¨¤§©¦
Búìéëà ìò,alga xya meyne dypd cib meyn ,cibd lyìLåL ©£¦¨§¨Ÿ
,BìeMa ìòaeh meia lyan meyne xiran meyn epiid zehytae ©¦

,alga xya leyia meyne ,jxevl `lyàúéà éàåok` m`e - §¦¦¨
ixd ,dliap ly cib zlik` dnewna miqipkne dxrad mi`iven

ìL,áéiç àeä Búìéëà ìò Llke` meyne ,dypd cib lke` meyn ¨Ÿ©£¦¨©¨
:`xnbd zvxzn .dliap lke` meyne ,alga xyaàlàxaecn oi` ¤¨

wx ,dliap ly ciba÷étào`kn `ved -ìéiòå äøòáäqpkde - ©¥©§¨¨§©¥
a z`f lyiay dnewnaäøéLà éöòdcearl yniyy ur itpr - £¥£¥¨

,d`pda mixeq`y ,dxfdéúøäæàåivrn zepdil xeq`y dxdf`d - §©§¨¨¥
zcnlp dxiy`àëäîdf weqtn -(gi bi mixac)'Bâå Eãéa ÷aãé àìå' ¥¨¨§Ÿ¦§©§¨§§

.'mxgd on dnE`n§¨¦©¥¤
:`xnbd dywn,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàxaecn m` ¨©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦

,dxiy` ivra lyanaénð é÷ìéìå[mb dwliy-]íeMîaezkd §¦§¥©¦¦
(ek f mixac)e'.'Eúéa ìà äáòBú àéáú àìuexizd z` `xnbd dgec §Ÿ¨¦¥¨¤¥¤

:mcewdàlàwx ,dxiy` ivra lyana xaecn oi`éàîa àëä ¤¨¨¨§©
ïðé÷ñò,[o`k xaecn dna-]Lc÷ä éöòa BìMéaL ïBâkeycwedy - ©§¦©§¤¦§©£¥¤§¥

,dzgyd jxc mtxeyl xeq`e ,ycwnd zialdéúøäæàådxdf`d - §©§¨¨¥
zcnlp ycwd ivr sexyl `lyàëäîdf weqtn -(c - b ai mixac) ¥¨¨

Làa ïeôøNz íäéøLàå','ebe.'íëéäìà 'äì ïk ïeNòú àì ©£¥¥¤¦§§¨¥Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤
meyn aiigzie cg` mlz yxeg okziy dpynl zxfeg `xnbd

`l dpenymitqep oie`l dpynd dzpn `l recn zl`eye ,oie
:ef dyixga sqeezdl milekiy

ïîéñoie`l aeygl yiy oldl miywnd mi`xen`d zenyl ¦¨
,mitqep.æ"ðù é"àáðùed axùg ax ,`irð` ax ,`ipá,edàaéax ,i

`ùiax ,iðiax ,`æ.`xir
é÷úîénð áBLçéìå ,àéòLBä áø dì ódpyna,ïúéà ìçða òøBfä ©§¦¨©©§¨§¦§©¦©¥©§©©¥¨

,dtexr dlbrd z` ea etxry mewndéúøäæàåxeq`y dxdf`d - §©§¨¨¥
zcnlp ,my rexflàëäîdf weqtn -(c `k mixac)ãáòé àì øLà' ¥¨¨£¤Ÿ¥¨¥

å Ba,'òøfé àì.mlerl my rexfl xeq`y §Ÿ¦¨¥©
é÷úîénð áBLçéìå ,àéððç áø dì ódpynaíMä úà ÷çBnämy-] ©§¦¨©£©§¨§¦§©¦©¥¤©¥

['dBúëéìäa,dyixgd zradéúøäæàåwegnl xeq`y dxdf`d - ©£¦¨§©§¨¨¥
zcnlp ,'d my z`àëäîdf weqtn -(c - b ai mixac)úà ízãaàå' ¥¨¨§¦©§¤¤

,'íëéäìà 'äì ïk ïeNòú àì(å) 'åâå íîLaezkd deivy xg`y §¨§Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤
.'d myl jk zeyrl `ly xidfn ,dxf dceard my z` ca`l

é÷úîénð áBLçéìå ,eäáà éaø dì ódpynaBzøäa úà õöBwärbp - ©§¦¨©¦£¨§¦§©¦©¥¤©¤§
,dyixgd ici lr ,ely zrxvddéúøäæàåxeq`y dxdf`d - §©§¨¨¥

zcnlp ,zxda uevwlàëäîdf weqtn -(g ck mixac)òâða øîMä' ¥¨¨¦¨¤§¤©
.'úòøvä©¨©©

é÷úîénð áBLçéìå ,ééaà dì ódpynaçéænäz` xiqnd -ïLBçä ©§¦¨©©¥§¦§©¦©¥¦©©¤
ãBôàä ìòî,dyixg zrya eyaleøéñnäåz`ïBøà écaycewd ¥©¨¥§©¥¦©¥¨

,ycwnd ziaaydéúøäæàåoyegd z` gifdl xeq`y dxdf`d - §©§¨¨¥
zcnlp ,oex`d ica xiqdleàëäîxiqdl xeqi`d ,el` miweqtn - ¥¨¨

aezkdn cnlp oex` ica(eh dk zeny)miCAd Eidi ox`d zrAhA'§©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦
eøeñé àì(å)cnlp cet`dn oyegd z` gifdl xeqi`de ,'EPOn §Ÿ¨¦¤

dnaezk(gk gk zeny)ïLBçä çfé àìå'.'cFt`d lrn §Ÿ¦©©¤¥©¨¥
é÷úîénð áBLçéìå ,éMà áø dì ódpyna,äøéLà éöòa LøBçä ©§¦¨©©¦§¦§©¦©¥©£¥£¥¨

,dxiy` ivrn eid dyxgnd ilkydéúøäæàåxeq`y dxdf`d - §©§¨¨¥
zcnlp ,dxiy` ivra yexglàëäîdf weqtn -(gi bi mixac)àìå' ¥¨¨§Ÿ

'Bâå äîeàî Eãéa ÷aãé.'mxgd on ¦§©§¨§§¨§¦©¥¤
é÷úîénð áBLçéìå ,àðéáø dì ódpynaõöBwäezyixgaúBðìéà ©§¦¨©¦¨§¦§©¦©¥¦¨

úBáBè,dlik`l zexit zelcbnddéúøäæàåxeq`y dxdf`d - §©§¨¨¥
zcnlp ,ixt ivr uevwlàëäîdf weqtn -(hi k mixac)zigWz `l' ¥¨¨Ÿ©§¦

,ofxB eilr gCpl Dvr z`.'úBøëú àì BúBàå ìëàú epnî ék ¤¥¨¦§Ÿ©¨¨©§¤¦¦¤Ÿ¥§Ÿ¦§
énð áBLçéìå ,éðî éaøì àøéòæ éaø déì øîàdpynaøîàc ïBâk ¨©¥©¦§¥¨§©¦¨¦§¦§©¦§§¨©

,'áBè íBéa LBøçà àlL äòeáL'xaer ezreay lr xaere yxegyke §¨¤Ÿ¤¡§
aezkd lr(b l xacna),ipn iax el aiyd .'FxaC lgi `l'íúä Ÿ©¥§¨¨¨

,jk lr raypykäòeáL äìç à÷ àìy oeik ,eilrãîBòå òaLeî Ÿ¨¨¨§¨§¨§¥
àeä éðéñ øäîxeq`l dlg dreay oi`e ,aeh meia yexgl `ly ¥©¦©

.xeq`d xacdéì øîàlegzy xyt` ixd ,ipn iaxl `xirf iax ¨©¥
dreayd eilríBéa ïéa ìBça ïéa LBøçà àlL äòeáL' øîàc ïBâk§§¨©§¨¤Ÿ¤¡¥§¥§

déìò äìçc Bbîc ,'áBè[eilr dlgy jezny-]äòeáLz` xeq`l §¦§¨¨£¥§¨
dyixgd,ìBçaokle ,lega yexgl xeqi` oi` ixdyénð déìò äìç §¨¨£¥©¦

dyixgd z` xeq`l mb eilr dlg -áBè íBéaaiyd .llek xeqi`a §
,ipn iax eléðz÷ àì äìéàLa déúéàc éãéîxyt`y xac - ¦¦§¦¥¦§¥¨¨¨¨¥

mkgl dilr l`yidl xyt`y dreay oebk ,mkgl eilr l`yidl
.`pzd dpy `l ,ezreay z` xizdl

:`xnbd dywnåikàì,dl`ya epyiy xac dpyéøäåepipy §Ÿ©£¥
xeqi` dpyna,Lc÷älr dyrp ycwde ,'oiycwen ode' aezky itk ¤§¥

xaecn dpyna :`xnbd zvxzn .dl`ya epyie ,xeaic iciøBëáa¦§
:`xnbd dywn .eilr l`yidl xyt` i`e ,ezyecwa clepyéøäå©£¥

xeqi` dpyna epipyøéæðl`yidl lekie ,d`nehd ziaa `nhpy ¨¦
xaecn :`xnbd zvxzn .ezexifp lr,ïBLîL øéæðaezexifp laiwy ¦§¦¦§
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רלט
oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxt`nw `aa

äøòáä íåùîÐxiranc ,oiaiig ediiexz eed Ð lyan exiage xiran edi` ded i`c

ikd !leyiae dxrad ,mizy aeh mei meyn aiigin `nl` .zek`ln zea` lyane

.lyan meyn dil aiigi` `dc aiigil `l dxrad` `zi` m`e :opiqxbäùðä ãéâ
äìéáð ìùÐ.lk`y dliap meyn s` dwelcåìåùéá ìò ùìùÐxya leyia

dxrade ,aeh mei jxevl `ly leyiae ,alga

zlik` Ð ezlik` lr mizye .jxevl `ly

zwtnc `zi` m`e .alga xya zlik`e ,cib

xeqi` ied ,dliap zlik` zliirne dxrad

.ezlik` lr iyilyàëäî ùã÷ä éöò úøäæàå
Ðok oeyrz `l ...y`a oetxyz mdixy`e"

."mkidl` 'dlúòøöä òâðá øîùäÐopixn`e

,xacn aezkd ezxda uvewa :(`,blw zay)

.dyrz `l `ed "xnyd"eéîð é÷ìéðÐoebk

.dxiy` ivrn dyixgn ilk eidyúåðìéà õöå÷
úåáåèÐ.ezkildaäéìò àìééç à÷ éîÐ`d

ol `wtpe ,devnd lhai `ly rayp dil ded

ef oi`c (`,dk) zereaya "aihidl e` rxdl"n

!dreay'ek dreay dilr `liigc ebinÐepiid

dkizgay oebk Ð siqen xeqi`e .llek xeqi`

meid lr sqep eli` oebk ,xeqi` sqep dnvr

,siqen dil dede .ef dreay ici lr xeqi` aeh

,`ed siqenc ,ezeng ziyrpe yi` zy`c `inec

dil `niiw `zyde wpga dil `niiw `xwirnc

i`w `xwirn ,xzepc alg inp i` .dliwqa

xeqi` dilr sqezi` `zyde alg xeqi`a dilr

lr sqep xeqi` oi`y epiid llek xeqi`e .xzep

oebk .`xeqi`a mixg` llek `l` ,dkizgd

edleka xqzinc ebinc ,ezeng zeg` `ypy

.dy` zeg` meyn ezenga inp xqzi` `zeeg`

ebinc ,yi` zy` ziyrpe ezeng oebk ,inp i`

dllk yi` zy` xeqi`a `nlr ilek dliikc

.mizy eaiigl dicicl inpïåùîù øéæðáÐlr

el oi` `eddc ,eilr zexifp laiw j`ln ici

.`ed dlrnly ieevc ,dl`yøá ïåùîù øéæð
àåä íéúîì ééåîèÐ`nhidl `ed xeq` melk

j`ln ici lr ezxifp lawny mc` miznl?`d

`nhil xzed oeyny :(a,c) xifp zkqna opixn`

d`n jie" `xw i`dn iwet`l irae ,miznl

!oiqqeb edpieyc `ni` :dil jixte ,'ebe "miynge

xifp Ð oeyny xifp iyxtnc zi`e .`xnb `l`

,dizi` dl`ya inp `idd :ol `iywe .ohad on

,eia` zn elit`e .eilr l`yil leki eia` didy

!`zry `edd ded `din dl`yaøåù òéáøîä
ïéùã÷åîä éìåñôÐepin lr elit` ,dctpy

ipy aezkd e`yre cg` seb ixdy ,dwel Ð

:eilr yi miycw zxeze oileg zxezc .oiteb

gztl uegn dlik`a xzeny Ð oileg zxez

zxeze ,mlern ycwed `l eli`k cren ld`

opixn`ck ,dceare dfiba xeq`y Ð miycw

xacn aezkd dna "xya zlk`e gafz jytp ze` lka" :ixtqa?zlik`a m` ,'ebe "jytp de`z ik 'ebe jleab z` jidl` 'd aigxi ik" xen` xak ixd Ð de`z xyaa m`

`le Ð "xya" ,dceare dfiba xeq`c ,dfib `le Ð "gafz" ,ectpy oiycwend ileqta `l` xacn aezkd oi` `d ,'ebe "dlrz my 'ebe mewna m` ik" xen` xak ixd Ð miycw

elit`e ,epin mr bidpn elit` ,bidpna oke .oileg lr miycw e` miycw lr oileg riaxny ,mi`lk meyn epin mr elit` eriaxdl xeq` jklde .jialkl `le Ð "zlk`e" ,alg

,dfa df mi`lk miycwe oilegc olpn di`x izrny `le .oiteb ipy aezkd o`yry ,mi`lk envr `edc ,dyixgc mi`lk meyn aiige ,`ed miycwe oileg Ð envr ipta ebidpn

.`ed dniz xaceäðùîíéòáøà øôñîá øîàðùÐo`nk opiyxce ,"epki mirax`" dil jinqe (dk mixac) "xtqna ezryx ick eiptl edkde hteyd elitde"

ikdc opirny ,"epki mirax` xtqna" `l` ,"xtqna mirax` epki" aizk `lcnc ,`xnba yxtnck .mirax`d z` mkeq `edy oipn Ð mirax` xtqna aizkc

.ryze miyly epiide ,mirax` eixg` zexwl mxeby ,mirax` ly mekq milynd oeayg Ð mirax`d mkeqd oipn :xn`wùìúùäì úåéåàøÐ.yxtn `xnba
åãîàå
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.dhext deyn zegta edpzi`c e`l `l` aiyg `lc :xnel yie !dxdf`a

é÷úîó`aeh jixt `zydc :dyw Ð ozi` lgpa rxef meyn inp aeygile `irye` ax dl

`pz `pzc jgxk lrc xnel jixve !icin ipyn [`le aeygile] (`lc jextpe)

z`e dpeny `pz ipz `l` :xn`w lirle .xiiye

,lirl inc `lc :m"xd xne`e !xiiye `pz zxn`

`zi` m`e ,cga aeh mei ipne dpeny ipzwc

ozepnl el did aeh mei meyn zewln ez `ki`c

`pz ixii` `lc zeidl leki `kd la` .mizya

z` wgene ozi` lgpa rxefc ipeeb ipd lk ayginl

.myd

øîàoia lega oia yexg` `ly xn`c oebk dil

il izk`c :dywe Ð aeh meiae`la `z

iab (`,ck) zereayc iyily wxt jixtck ,ode

`zi` in :jixtc ,"dhegye dliap lke` `ly"

oebk ,oda dl zgkync xnel yi ile`e !ode e`la

dze`a dxezd on `aeig da zilc ,gegiz xtr

.dyixg

éøäùÐ miteb ipy aezkd e`yre cg` seb

mz epiaxe .ezqxbk yxit qxhpewd

iavk" dia aizkc ,xneg oink ,xg` oipra yxit

`d ayein yexitd dfae .oipin ipy mdy "li`ke

"li`e iav" `zlz :(`,bl) zexekaa opixn`c

(ryedi) iaxckl cge wgvi axckl cg ,ea iaizk

yxtz` `l qxhpewd yexite ,[`iryed]

iaxe wgvi iaxc `d `gip `zyde .ediizlinl

.`kdc [`iryed] ryedi

âéäðîäÐ dwel miycwend ileqt xeya

`la la` ,eteba ieyn xeyd jyen i` `wece

mlerl ok `l m`c ,dbdpda dwel oi` dkynd

mewnn miycwend ileqt xey bidpdl elkei `l
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האדם ניזון מהצומח שלמטה ממנו, מפני ששורש הצומח הוא מבחינת תוהו שלמעלה מתיקון שהוא שורש האדם.
ממאמר שבת פרשת וישלח ה'תשכ"ח



רמ
oifge` mipya cenr ak sc ± oey`x wxt`nw `aa

øåèô ìá÷ì ìåëé ïéàù åãîàåÐ.ikda dil ibq Ð zvw dwle oic ziaa dfazpc oeikc

,xhtin `l Ð mlek lawl leki oi`y ecn`e exfge mirax`l edecn` `l` ,dwl `l la`

,xyr dpenyl edecn` m` inp ikde .onf xg` dwel `l` ,cne`d rexbl oi`yx oi`c

dwl `l la` .dwlc meyn xeht Ð mirax` lawl oiicr lekiy ecn`e exfg dwlyne

.oey`x cne` lr siqedl oi`yx Ðäðùî
éùðéà øàù éàùôè äîëÐ,elld mihey dnk

.mc` ipa aexíéòáøà ìá÷ì åäåãîà åäðéîøå
åúåà ïéøèåô ìåëé ïéàù åãîàå åøæçåÐlr s`

`ll dwl oia ipy `lc `nl` ,dwl `lc ab

oia mirax`l edecn`y oia inp ikde .dwl

`l` dil opicar `l dxyr dpenyl edecn`y

.`tiqn oiae `yixn oia dywe ,oey`x cne`àä
äéîåéì åäåãîàãÐdineil edecn`a oizipzn

ik jklde ,dxyr dpeny e` mirax` lawl

Ð leki e` lawl leki oi`y meia ea ecn`e exfg

melk did `l mdly cne`c `zlin i`lbi`

df ixdy ,ecn`y dn lk exzq meia eac oeik

yie ,dfk hren zedya yigkd `le dpzyp `l

dlgz ecn` ik jkld .cne`a erh mdc xnel

leki oi`y meia ea ecn`e exfge mirax`l

ixdy eze` oixhet Ð ozvwn dwl m` ,lawl

`ly ink `ed ixd Ð dwl `l m`e ,dfazp

dipica epiirnc `ed eiykre llk edecn`

eidie `ixaiy cr el oipiznne ,leki oi` exn`e

dlgz ecn` oke .el ie`xd cne` eze` oicne`

lekiy ecn`e exfg meia eae dxyr dpenyl

cne`a erhc `zlin i`lbi` Ð mirax` lawl

lk xak dwl m` jklde .melk epi`e oey`x

`vic oeikc ,eze` oixhet Ð dxyr dpenyd

la` .exifgdl `ed oic zia oeifa xak oic zian

,oey`x cne` lr siqedl oi`yx Ð dwl `l

.melk epi`cåà øçîì åäåãîàãá àúééøáå
àøçåà àîåéìÐcne` i`ce `eddc ,xg` meil

cr lawl df leki didy epiir dtiy ,`ed xenb

.yigkde dpzyp `l` ,zekn jke jk mei eze`

ipelt mei cr mirax`l edecn` ik jkld

mlek lawl leki oi`y ecn` ipelt mei ribdyke

li`ede ,did xenb cne` oey`x cne` Ð

s` xeht Ð lawl leki oi`y lwlwzpe dpzype

cne`c ,oey`x cne` `l` dwel oi` Ð mirax` lawl lekiy ecn` ipelt mei ribdyke ,ipelt mei cr dxyr dpenyl inp edecn` ike .cne` eze`a dfazp ixdy ,dwl `ly it lr

edecn` .zeknd on zvw lawl gk ea `di i`cec Ð dwl ok m` `l` eze` oixhet oi` jklde ,mirax` lawl dineil edecn`c oizipzn :`pixg` `pyil .iaxl d`xp jk .did xenb

zeknd on zvw lawl gk ea `diy ol `xixa i`n` dineil edecn`c meync ,`xidp `le .r"gn iax laiw oke .cin xeht mda exfg m`e ,gk ea oi` i`ce Ð mineil e` meil lawl?

zenile iwlil opixn` op`e leki oi`y oicne` md!?.iax itn .dlgzkl dil opiwlnc `le ,oizipzna opixn` dwl m`c ,cereäðùîïéåàì éðù äá ùéù äøéáòÐxeya yxeg oebk

.mxka mi`lke xengeåàì íàåÐ.`txzne dwel Ð dlgz edecn` cg` e`ll `l` ,cg` cne` edecn` `lcàøîâàãçå íéòáøàì åäåãîàÐmiyly cr eilr oicne`y dn lk

cne` yly oze` oiaeyg Ð izxze mirax` edl dedc ,zekn yly elit` eilr oitiqen m`e .cg` e`l lr zg` xqg mirax` zewlnl epic `ed jkc ,e`l cg meyn opiayg ryze

opiwln `l ylzydl zeie`x opi`y zeknc ,dwele xfege ,`txzne cg` e`l meyn ryze miyly dwel Ð `cge mirax` edl eedc ,zekn mizy `l` etiqed `l m`e .xg`d e`ll

.diläðùîãåîòä ìòÐoizteke ,dhnl eici dleze zlc gixa lr jnqpd mc`k cenrd eze` lr dhene setk `ede ,ivge dn` e` zen` izy cbpk deabe rwxwa uerp cg` ur

.cenrd iciva eici elïæçÐ.zernyn mey ea izrny `le .ldwd ynyåîøôð.dxitz ly drixw ,frla `"xxyewyc* ÐåéøçàîÐ.oecip lyíéúùì úçà äìåôëÐdrevx cere

`ai" oda miiwl ,xeng lye .drevxd rvn`a zeielz eid zerevx izy oze` ,xnelk .da zecxeie zeler zerevx izyd oze`e .rax` ody zerevx mizy epiid ,mizyl dletk zxg`

.'ek "eilra qea` xikny inäëî äéäly dxitz jxc ok Ð zecxeie zeler :iax itn xg` oeyl .`xidp `le ,`xwirn iax laiw jk .zecxeie zeler od cixene eci diabn `edyke Ð

.cixene dlrnk d`xpe ,dlrn jxc xg` awpa ageze xfege dhn cbpk awpa drevx y`x agez ,drevxçôè äãéÐzrbne .gth dagx dnvr drevxe ,gth dkx` da dielzy lwn

lk agexa drevxd jxe` jkld ,eab agexa eze` dkne dkend cva cner dkndy .eqixk zlgza ,eqixk ita drevx ly dy`x dlk dkn `edyky jk xryny Ð eqixk it cr

.eagxa dkn dide ecv cvl envr sglyn `ed did ok it lr s` ,eixeg`l dl dpezp oa`d lirl oxn`c iab lr s`e .qxkd my ligzny mewn cr eabåéðôìî ùéìùÐ,ohad lr

.`nrh yxtn `xnba .eixeg`n zeci izyeøåîùú àì íà àøå÷ àøå÷äåÐikdlc ,`dz diixwa Ð "didz zxewa" :(`,`i) [zezixk] oxn`ck ,d`ixw irac ol `hiyt hytin `d

.`xewde `kd ipzwøåèô åãé úçú úî íà.oic zia gilye epa z` dknd a`d `vi :(`,g zekn) lirl oxn`e ,`ed oic zia gilyc Ðéñåääòåöø åì óÐixd Ð zne ,cne`d lr

.mc` icia qqeba dl `pniwe` `iddc ,oixeht olek (`,gr oixcdpq) "oitxypd"a opixn`c ,zelwn xyra mc` ipa dxyr edkdl inc `le .eci lr dleb dføåèô 'åë ì÷ì÷úðÐ

.dlwp ixde ,"dlwpe" aizkc
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àädxn` f` Ð lkei `ly edecn`e exfg lawl edecn`y meia ea Ð ineil edecn`c

`ixaiy cr el oiznpe ,oey`xd cne` xza opilf` Ð iwl `l i`c .dwelc oizipzn

,oey`xd xg` yigkd `ny Ð xgnl ipy cne` edecn` m` la` .edecn`y enk dwlie

edecn` ,`tiq `picn oke .llk zewll leki oi`y edecn` ixdy ,xehte oexg`d xza opilf`e

edecn` meia eae ,dxyr dpeny lawl dlgzn

`l m` ,dwele ipyd xza opilf` Ð mlek lawl

edecn`a `ziixae .dxyr dpenyd lk xak dwl

opilf`e ,zerh did oey`x cne` la` ,oexg` meia
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íéòaøà ìa÷ì ìBëé ïéàL eãîàå¯eäeãîà .øeèt §¨§¤¥¨§©¥©§¨¦¨£¨
àeä ìBëiL eãîà ä÷lMîe ,äøNò äðBîL ìa÷ì§©¥§¤¤§¥¦¤¨¨¨§¤¨

íéòaøà ìa÷ì¯.øeètàøîâéà ?àîòè éàî §©¥©§¨¦¨©©£¨¦
íéòaøà :àðéîà äåä "øtñîa íéòaøà" áéúk§¦©§¨¦§¦§¨£¨¨¦¨©§¨¦

"íéòaøà øtñîa" áéúëc àzLä ,àðééðîa¯:àáø øîà .íéòaøàä úà íëBñ àeäL ïéðî §¦§¨¨¨§¨¦§¦§¦§¨©§¨¦¦§¨¤¥¤¨©§¨¦£©¨¨
eléàc ,äaø àøáb énwî éîéé÷ àìå äøBz øôñ énwî éîéé÷c ,éLðéà øàL éàLtè änk©¨¦§¨¥§¨¡¨¥§¨§¦¦©¥¥¤¨§¨¨§¦¦©¥©§¨©¨§¦

íéòaøà áéúk äøBz øôña¯"úBîéìL íéòaøà øîBà äãeäé éaø" .àãç eøöa ïðaø eúàå §¥¤¨§¦©§¨¦©£©¨©¨§£¨©¦§¨¥©§¨¦§¥
äãeäé éaøc àîòè éàî :÷çöé éaø øîà .'åëå¯éãé ïéa älàä úBknä äî" áéúëcE ¨©©¦¦§¨©©£¨§©¦§¨¦§¦¨©©¨¥¤¥¨¤

."éáäàî úéa éúkä øLà øîàå¯.áéúëc àeä ïaø úéa ìL úB÷Bðéúa àeää :ïðaøå §¨©£¤ª¥¦¥§©£¨§©¨©©§¦¤¥©¨¦§¦
ä÷ì .'åëå "úBéeàøä úBkîa àlà ïéãîBà ïéà"¯ä÷ì àì ,ïéà¯eäeãîà :eäðéîøe .àì ¥§¦¤¨§©¨§¨¨¦Ÿ¨¨¨§¦§£¨

íéòaøà ìa÷ì ìBëé ïéàL eãîàå eøæçå ,íéòaøà ìa÷ì¯äðBîL ìa÷ì eäeãîà .øeèt §©¥©§¨¦§¨§§¨§¤¥¨§©¥©§¨¦¨£¨§©¥§¤
íéòaøà ìa÷ì ìBëiL eäeãîàå eøæçå äøNò¯àä ,àéL÷ àì :úLL áø øîà !øeèt ¤§¥§¨§©£¨¤¨§©¥©§¨¦¨£©©¥¤¨©§¨¨

¯àä ,éîBéì eäeãîàc¯.àøçBà àîBéìe øçîì eäeãîàcäðùîda LiL äøéáò øáò ©£¨§¥¨©£¨§¨¨§¨£¨¨©£¥¨¤¥¨
ãçà ãîBà eäeãîà ,ïéåàì éðL¯åàì íàå ,øeèôe ä÷Bì¯.ä÷Bìå øæBçå ,àtøúîe ä÷Bì §¥¨¦£¨¤¤¨¤¨§¦¨¤¦§©¥§¥§¤

àøîâì ãçà ãîBà ïéãîBà ïéà :àéðúäåàä ,àéL÷ àì :úLL áø øîà !ïéåàì éðL¯ §¨©§¨¥§¦¤¤¨¦§¥¨¦£©©¥¤¨©§¨¨
àä ,àãçå íéòaøàì eäeãîàc¯.ézøúå íéòaøàì eäeãîàcäðùî?BúBà ïé÷ìî ãöék ©£¨§©§¨¦©£¨¨©£¨§©§¨¦§©§¥¥©©§¦

eòø÷ð íà ,åéãâáa æçBà úñðkä ïfçå ,Cìéäå Cìéä ãenòä ìò åéãé ézL äôBk¯,eòø÷ð ¤§¥¨¨©¨©¥¨§¥¨§©©©§¤¤¥¦§¨¨¦¦§§¦§§
eîøôð íàå¯ãîBò úñðkä ïfç .åéøçàî äðeúð ïáàäå .Baì úà älâî àeäL ãò ,eîøôð §¦¦§§¦§§©¤§©¤¤¦§¨¤¤§¨¥©£¨©©©§¤¤¥

ì ãçà äìeôk ,ìâò ìL Bãéa äòeöøe ,åéìòøBîç ìL úBòeöø ézLe ,äòaøàì íéðLe íéðL ¨¨§¨§¨¤¥¤§¨¤¨¦§©¦§©¦§©§¨¨§¥§¤£
LéìL BúBà äkîe .Bñéøë ét ìò úòbî dLàøå ,çôè äaçøå çôè dãé .da úBãøBéå úBìBò§§¨¨¨¤©§¨§¨¤©§Ÿ¨©©©©¦§¥©¤§¦
øîàpL ,äheî àlà ,áLBé àìå ãîBò àì BúBà äkî Bðéàå .åéøçàlî úBãé ézLe åéðôlî¦§¨¨§¥¨¦§©£¨§¥©¤Ÿ¥§Ÿ¥¤¨¤¤¤¡©
øîLú àì íà" :àøB÷ àøBwäå ,Bçk ìëa úçà Bãéa äkî äknäå ."èôMä Bìétäå"§¦¦©Ÿ¥§©©¤©¤§¨©©§¨Ÿ§©¥¥¦Ÿ¦§Ÿ
ízøîLe" :àø÷nä úlçúì øæBçå ,'åâå "úBkî úàå Eúkî úà 'ä àìôäå 'åâå úBNòì©£§¦§¨¤©Ÿ§§¤©§¥¦§¦©©¦§¨§©§¤
.àø÷nä úlçúì øæBçå ,'åâå "ïBò øtëé íeçø àeäå" :íúBçå ,'åâå "úàfä úéøaä éøác úà¤¦§¥©§¦©Ÿ§¥§©§©¥¨§¥¦§¦©©¦§¨

Bãé úçz úî íàå¯éñBä .øeètúîe úçà äòeöø ãBò Bì ó¯.Bãé ìò äìBb äæ éøä §¦¥©©¨¨¦§¨©©¥£¥¤¤©¨
íéîa ïéa éòéøa ïéa ,ì÷ì÷úð¯.íéîa äMàäå ,éòéøa Léàä :øîBà äãeäé éaø .øeèt ¦§©§¥¥§¥¦¥§©¦¨©¦§¨¥¨¦§¥¦§¨¦¨§©¦
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מכות. ואלו הן הלוקין - פרק שלישי דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

בשביל להסביר העניין דא־ל עולם לכל עובר ושב כו', הוצרך אברהם לצמצם את עצמו ביותר, ולא נמשך להם העניין כמו שהוא אצלו 
מצד עניינו, מהותו ועצמותו.

ממאמר שבת פרשת וישלח ה'תשכ"ח



רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zekn(ipy meil)

eãîàåaeyøeèt ,íéòaøà ìa÷ì ìBëé ïéàLxaky oeik ,cer lawln §¨§¤¥¨§©¥©§¨¦¨
m` oke .oic ziaa dfazde zvw dwlãîàeäelekiyìa÷ìwx £¨§©¥

äøNò äðBîL,zewlnä÷lMîemlek z`ìa÷ì àeä ìBëiL eãîà §¤¤§¥¦¤¨¨¨§¤¨§©¥
øeèt ,íéòaøà.oic ziaa dwl xaky oeik ,cer lawln ©§¨¦¨

àøîâ
aezk weqtay s` ,ryze miyly wx miwlny ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .xacd mrh zxxan `xnbd .mirax`àîòè éàî©©£¨
aezk weqta ixd ,ryze miyly wx dwel(b dk mixac)mirAx`'©§¨¦

:`xnbd daiyn .'EPMiáéúk éàdwely aezk did m` -íéòaøà' ©¤¦§¦©§¨¦
àðéîà äåä ,'øtñîaeyexity ,xne` iziid -àðééðîa íéòaøà- §¦§¨£¨£¦¨©§¨¦§¦§¨¨

j` ,zewln mirax` mixteqy ick jez ewliyáéúëc àzLä- ©§¨¦§¦
aezky eiykr'íéòaøà øtñîa'l dpeekdy ,ep` micnelàeäL ïéðî §¦§¨©§¨¦¦§¨¤

íéòaøàä úà íëBñ`edy ,mirax`d mekq z` milyn `edy - ¥¤¨©§¨¦
.ryze miyly epiide ,mirax` xtqn eixg` xnel mxeb

éLðéà øàL éàLôè änk ,àáø øîà,miyp`d aex miytih dnk - ¨©¨¨©¨©§¨¥§¨¦§¥
énwî éîéé÷ciptn minw mdy -äøBz øôñ,mdiptl xaerdàìå §¨§¦¦©¥¥¤¨§Ÿ

äaø àøáb énwî éîéé÷,dxeza lecb mc` iptn minw mpi`e - ¨§¦¦©¥©§¨©¨
oeik ,lecb mc` cakl jixv xzeiy ozep lkydeäøBz øôña eléàc§¦§¥¤¨

áéúkdwel dxezd ieeiv lr xaerdy zehytaïðaø eúàå ,íéòaøà §¦©§¨¦©£©¨¨
àãç eøöaz` ecinrde ,zg` dkn ezigtde minkg eribde - §¨£¨

.ryze miyly lr zewlnd
:dpyna epipy'åëå úBîéìL íéòaøà ,øîBà äãeäé éaø,dwel `ed ©¦§¨¥©§¨¦§¥

:enrh zx`an `xnbd .eitzk oia ,dxizid z` dwel `ed okide
áéúëc ,äãeäé éaøc àîòè éàî ,÷çöé éaø øîà(e bi dixkf)xn`e' ¨©©¦¦§¨©©£¨§©¦§¨¦§¦§¨©

eil`éãé ïéa älàä úBknä äî,'éáäàî úéa éúkä øLà øîàå ,Eixd ¥¨¨©©¨¥¤¥¨¤§¨©£¤ª¥¦¥§©£¨
dknd epiide ,micid oia `edy ,mitzkd oia mb miwln oic ziay

:`xnbd zl`ey .mirax`dïðaøåmiyly wx miwely mixaeqd §©¨¨
:`xnbd daiyn .micid oia miwely weqtd z` eyxti ji` ,ryze

àeää,dfd weqtd -,áéúëc àeä ïaø úéa ìL úB÷Bðéúamikny ©§¦¤¥©¨¦§¦
xyid jxca mkpgl ick mze`.micid oia mikn mpi` oic zia j` ,

:dpyna epipy'åëå úBéeàøä úBkîa àlà ïéãîBà ïéà,ylzydl ¥§¦¤¨§©¨§
lawl leki oi`y ecn`e ,zvwn dwle mirax` lawl edecn`
.zewlnn xhtp ote` dfi`a zxxan `xnbd .xeht ,mirax`

m` wxy ,rnyn dpyna :`xnbd zwiicnä÷ì,zvwnïéàok` - ¨¨¦
m` j` ,zewlnn xhtpä÷ì àìlawl leki epi`y ecn`e ,llk Ÿ¨¨

,mirax`àì:`xnbd zl`ey .lawl lekiy dnn xhtp epi` - Ÿ
eäðéîøe,`ziixan epizpyn lr dxizq dyw`e -eäeãîàlekiy §¦§£¨

íéòaøà ìa÷ì,zewlneãîàå eøæçåexn`eìa÷ì ìBëé ïéàL §©¥©§¨¦§¨§§¨§¤¥¨§©¥
øeèt ,íéòaøà,`ziixaa xn`p cere .zewlndneäeãîàlekiy ©§¨¦¨£¨

ìa÷ìwxäøNò äðBîL,zewlnìa÷ì ìBëiL eäeãîàå eøæçå §©¥§¤¤§¥§¨§©£¨¤¨§©¥
øeèt ,íéòaøàitk dxyr dpeny wx lawne ,mirax` lawln ©§¨¦¨

xengd cne`dn xhtp dwl `lyk mby ixd .oey`xd cne`d
.lwd cne`d zngn

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,úLL áø øîàxaecn ,epizpyna - ¨©©¥¤Ÿ©§¨¨
ote`aéîBéì eäeãîàc,mirax`l edecn`y meid eze`ay - ©£¨§¥

did oey`xd cne`dy i`cee ,llk lawl leki epi`y edecn`
mipiznne ,llk cne`l aygp epi`e ,xvw onfa dpzyd `ly ,zerh
zngn xhtp zvwn dwl m`y `l` ,aey edecn`ie `ixaiy
eae dxyr dpenyl edecn` dligzay `tiqae .oic ziaa dfazdy
,melk epi` oey`xd cne`dy i`ce ,mirax`l edecn`e exfg meia
j` ,xehte ,aey exifgdl `ed oic zia oeifa ,lkd dwl xak m`e

.mirax` cr ezewldl mitiqen ,lkd dwl `ly lkàä- ¨
xaecn ,`ziixaaàøçBà àîBéìe øçîì eäeãîàcedecn`y - ©£¨§¨¨§¨¢¨

edecn` ezewldl e`ayke ,xg` mei e` xgn cr zewll lkeiy
`l` zerh epi` oey`xd cne`dy mihwepe ,dpzydy e`xe zipy
ecn` seqale mirax`l dligz edecn` m`e ,egk dpzyd zrky
cne`a dfazd xaky oeik zewlln xeht ,lkd lawl leki epi`y
,mirax`l seqale dxyr dpenyl dligz edecn` m`e ,oey`xd

.xenb cne` didy oeik ,oey`xd cne`d itk wx dwel

äðùî
ote` dfi`a ,zeiewln dnk aiigzdy in oic zx`an epizpyn

:cg` zewln wx ote` dfi`ae ,zeiewln dnk ezewldl milekiøáò̈©
da LiL äøéáòmeyn,ïéåàì éðLmi`lka xenge xeya yxgy oebk £¥¨¤¥¨§¥¨¦

e ,mxkaãçà ãîBà eäeãîàzewll lekiy e`vne ,oie`ld ipyl £¨¤¤¨
ckn xzei,cg` e`l iä÷Bì,edecn`y xeriykøeèôe,x`ydn ¤¨
,åàì íàå,cg` e`l lr wx zewll lekiy edecn`yä÷Bìe`l lr §¦¨¤

,cg`àtøúîe,zewlndnä÷Bìå øæBçå.ipyd e`ld lr ¦§©¥§¥§¤

àøîâ
.eicgi oie`l ipy xear zewln cen`l xyt`y ,dpyna epipy

:`xnbd dywnàéðúäå,`ziixaaì ãçà ãîBà ïéãîBà ïéàéðL §¨©§¨¥§¦¤¤¨¦§¥
,ïéåàì:`xnbd zvxzn .cegl e`l lkl cen`l jixv `l`áø øîà ¨¦¨©©

àä ,àéL÷ àì ,úLLxaecn ,oie`l ipyl micne` oi`y `ziixad - ¥¤Ÿ©§¨¨
eäeãîàcie`xyàãçå íéòaøàìlr lawn ryze miylye ,zewln ©£¨§©§¨¦©£¨

e`ld lr lawl ezlekia x`ype ,eilr zewll ie`x jky ,cg` e`l
dwel okle ,ylyl wlgzdl zeleki opi`e ,zewln izy wx ipyd

.cg` e`l lr wx zrkàäxaecn ,oie`l ipyl micne`y dpynd - ¨
ézøúå íéòaøàì eäeãîàcryze miyly dwly xg`e ,zewln ©£¨§©§¨¦§©§¥

,ipyd e`ld lr mze` dwele ,ylzydl zeie`xd yly x`yp
.dfa xhtpe

äðùî
zxxan .zewln aiigd z`wld ote`e xcq zx`an dpynd

:dpyndBúBà ïé÷ìî ãöék:dpynd zx`an .zewln aiigd z` - ¥©©§¦
oicd zia gilyúôBkz` xyew -åéãé ézLdweld lyãenòä ìò ¥§¥¨¨©¨©

oicd ziaa rwxwa uerpd ur -Cìéäå Cìéä,cenrd iciv ipynïfçå ¥¨§¥¨§©©
úñðkäldwd yny -åéãâáa æçBà,ey`x zqipk mewna dlrnl ©§¤¤¥¦§¨¨

,dwfega mkyeneeòø÷ð íà,xtzd mewna `lyeîøôð íàå ,eòø÷ð ¦¦§§¦§§§¦¦§§
,xtzd mewna.Baì úà älâî àeäL ãò ,eîøôð¦§§©¤§©¤¤¦

åéøçàî äðeúð ïáàäå,oecipd lyåéìò ãîBò úñðkä ïfç,oa`d lr - §¨¤¤§¨¥©£¨©©©§¤¤¥¨¨
,Bãéa äòeöøexern drevx dze`eìâò ìLe ,`idì ãçà äìeôkíéðL §¨§¨¤¥¤§¨¤¨¦§©¦

,mizyl dletk zg` drevx -äòaøàì íéðLezerevx izye - §©¦§©§¨¨
,rax` ixd mizyl miltekyúBìBò øBîç ìL úBòeöø ézLe§¥§¤£

da úBãøBéå,dwlny dryadãé,drevxd dielz eay lwnd - §§¨¨¨
ekxe`daçøå ,çôèdrevxd lydLàøå ,çôèdrevxd lyúòbî ¤©§¨§¨¤©§Ÿ¨©©©

eab lr dwlny dryaét ìò[zligz-],Bñéøëdknyky ick ©¦§¥
dknd ribz `l eiptl dknyke ,eiptl dknd ribz `l eixg`n

.eixg`l
BúBà äkîezqpkd ofgLéìLzewlnåéðôlî,epha lr -úBãé ézLe ©¤§¦¦§¨¨§¥¨

dwln ,zewln yily izy -åéøçàlî.eab lr -BúBà äkî Bðéàåàì ¦§©£¨§¥©¤Ÿ
dwlpdykàlà ,áLBé àìå ãîBò`edykäheî,cenrd lr setk - ¥§Ÿ¥¤¨¤

øîàpL(a dk mixac)èôBMä Bìétäå'd`wldd zryay ixd ,'EdMde ¤¤¡©§¦¦©¥§¦¨
.elitdl jixväkî äknäådrevxdyk,úçà Bãéadkne.Bçk ìëa §©©¤©¤§¨©©§¨Ÿ

àøBwäåmiweqtd z`àøB÷weqtd z`(hpÎgp gk mixac)àì íà' §©¥¥¦Ÿ
'åâå úBNòì øBîLúdGd xtQA miaEzMd z`Gd dxFYd ixaC lM z` ¦§©£¤¨¦§¥©¨©Ÿ©§¦©¥¤©¤

.Lidl` 'd z` dGd `xFPde cAkPd mXd z` d`xilúà 'ä àìôäå §¦§¨¤©¥©¦§¨§©¨©¤¥¡Ÿ¤§¦§¨¤
'åâå úBkî úàå EúBkîmirx milge zFpn`pe zFlcB zFMn Lrxf ©§§¤©©§¤©§Ÿ§¤¡¨¨¢¨¦¨¦

.'mipn`pe.àø÷nä úlçúì øæBçåweqtd z` `xew cere(g hk mixac) §¤¡¨¦§¥¦§¦©©¦§¨
'åâå úàfä úéøaä éøác úà ízøîLe'EliMUY ornl mz` mziUre §©§¤¤¦§¥©§¦©Ÿ©£¦¤Ÿ¨§©©©§¦

.'oEUrY xW` lM z`íúBçåweqta miiqne -(gl gr mildz)àeäå' ¥¨£¤©£§¥§
'åâå ïBò øtëé íeçøaiWdl dAxde zigWi `lelM xiri `le FR` ©§©¥¨§Ÿ©§¦§¦§¨§¨¦©§Ÿ¨¦¨

.'Fzngàø÷nä úlçúì øæBçåezewldl dwlnd miiqiy cr ,aey £¨§¥¦§¦©©¦§¨
.el zeie`xd zewlnd z`

úî íàådwlpdBãé úçz,dwlnd lyøeètm` j` .zelbn dwlnd §¦¥©©¨¨
éñBäBì óbbeyaãBòzknúîe ,úçà äòeöø,dzngnäìBb äæ éøä ¦§¨©©¥£¥¤¤

,Bãé ìò.dbbya gvex oick ©¨
m`ì÷ì÷úðzewlnd zngn dwlpdéòéøa ïéa,irx epnn `viy - ¦§©§¥¥¨¥¦

íéna ïéa,milbx in -øeèt.dfazd xaky oeik ,zewlnd jyndn ¥©©¦¨
Léàä ,øîBà äãeäé éaølwlwzd m` wxéòéøa,xhtpäMàäåmb ©¦§¨¥¨¦¨¥¦§¨¦¨

dlwlwzd m`.íéna©©¦
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zekn(iyily meil)

àøîâ
jlid cenrd lr eici izy dtek ,eze` oiwln cvik ,dpyna epipy

e erxwp erxwp m` ,eicbaa fge` zqpkd ofge ,jlideenxtp m`
.eail z` dlbn `edy cr ,enxtp

:df oic ly enrh z` zx`an `xnbdàîòè éàîmiyer recn ± ©©£¨
,okíeMîxn`py(b dk mixac)e'äì÷ðyiy epcnle ,'Lipirl Lig` ¦§¦§¨¨¦§¥¤

.[ezefal] ezelwdl
.lbr ly ecia drevxe eilr cner zqpkd ofg ,dpyna epipy

:`weec lbr ly drevx mrh dn zx`an `xnbdúLL áø øîà̈©©¥¤
äòeöøì ïépî ,äéøæò ïa øæòìà éaø íeMîaiigd z` da mikny ¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¦©¦¦§¨

,zewlnàéäLxern dieyrìâò ìL,`weecáéúëc(bÎa my)dide' ¤¦¤¥¤¦§¦§¨¨
'ebe eiptl EdMde htXd FliRde rWxd zFMd oA m`'epké íéòaøà ¦¦©¨¨¨§¦¦©Ÿ¥§¦¨§¨¨©§¨¦©¤

,'ebeéîñedéì Cjenqd weqta xn`pe ±(c my)øBL íBñçú àì' §¦¥Ÿ©§
,'BLéãa.xeyd on dieyr da mikny drevxd didzy fnx df ixde §¦

z` yxcy ,dixfr oa xfrl` iax meyn zyy ax mya xen`d ab`
cer `xnbd d`ian ,'eyica xey meqgz `l' weqtd zekinq

:mixg` miweqte df weqt lr enya zeyxc
äîáéì ïépî ,äéøæò ïa øæòìà éaø íeMî úLL áø øîàåäìôpL §¨©©¥¤¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¦©¦¦¨¨¤¨§¨

meailäkeî éðôì[dleg-],ïéçL,el maiizdl dvex dpi`eïéàL ¦§¥¥§¦¤¥
,dúBà ïéîñBç,ea dvex dpi`y oerhln dit minzeq oi`y xnelk §¦¨

dpi` m`e ,dixac z` mirney `l` ,el maiizdl zgxken didze
,dl uelgl eze` mitek maiizdl dvexáéúëc(my)íBñçú àì' ¦§¦Ÿ©§

éîñe ,'BLéãa øBLdéì Cjenqd weqta xn`pe ±(d my)íéçà eáLé ék' §¦§¦¥¦¥§©¦
'åâå åcçédvEgd zOd zW` didz `l ,Fl oi` oaE mdn cg` znE ©§¨¥©©¥¤¥¥Ÿ¦§¤¥¤©¥©¨

fnx df ixde ,'DnAie dX`l Fl DgwlE dilr `ai Dnai ,xf Wi`l§¦¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨§¦§¨
dpi`yk dnaid z` meqgl `ly xdfdl yi meai zevna mby

.miniieqn mipte`a maiizdl dvex
,íéãòBnä úà äfáîä ìk ,äéøæò ïa øæòìà éaø íeMî úLL áø øîàå§¨©©¥¤¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¨©§©¤¤©£¦

aygp ,crend lega dk`ln dyery,äøæ äãBáò ãáBò eléàk§¦¥£¨¨¨
áéúëc(fi cl zeny)éîñe ,'Cì äNòú àì äëqî éäìà'déì Cxn`pe ± ¦§¦¡Ÿ¥©¥¨Ÿ©£¤¨§¦¥

jenqd weqta(gi my)øBîLz úBvnä âç úà'lk`Y mini zraW ¤©©©¦§¦§©¨¦Ÿ©
zevnd bg z`' xn`p eli`k aezkd z` yexcl yie ,'zFSn©
`ly epiidc ,e`l zxdf` `id 'xenyz'e ,'mini zray xenyz
lega dk`ln xeqi` dxezd dknqy dnne ,dk`ln zeyrl
,dfk df md milewyy cenll yi ,dxf dcear xeqi`l crend

.dxf dcear caerk aygp crend lega dk`ln dyerdy
øtñîä ìk ,äéøæò ïa øæòìà éaø íeMî úLL áø øîàåmixg`l §¨©©¥¤¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¨©§©¥

ìòøä ïBL,[mc` lr i`pb ixac-]ìa÷îä ìëå[oin`n-]ìòøä ïBL ¨¨¨§¨©§©¥¨¨¨
,el mixtqnyø÷L úeãò ãéònä ìëå,oic ziaa exiag lréeàø`ed §¨©¥¦¥¤¤¨

íéáìkì BëéìLäì,dtixhkáéúëc(l ak zeny)dtxh dcVA xUaE' §©§¦©§¨¦¦§¦¨¨©¨¤§¥¨
Elk`z `léîñe ,'BúBà ïeëéìLz áìkìdéì Cweqta xn`pe ± ŸŸ¥©¤¤©§¦§¦¥

jenqd(` bk my)'åâå àåL òîL àOú àì'rWx mr Lci zWY l` Ÿ¦¨¥©¨§©¨¤¨§¦¨¨
.mixen`d mixeqi`d zyely micnlp df weqtne ,'qng cr zidl¦§Ÿ¥¨¨
oeyl lawl oi`y micnl ,'`ey rny `yz `l' xn`py dnny
xn`py dny ,rxd oeyl xtql oi`y mb micnl df weqtne .rxd

'`yz `l'énð déa éø÷xn`p eli`k mb ezexwle eyxecl yi ±àì' §¦¥©¦Ÿ
ú'àéO.rxd oeyl mdl xtql `ly epiidc ,`ey rny mixg`l ©¦

micnl ,'qng cr zeidl ryx mr jci zyz l`' xn`py dnne
milinl el` mixeqi` ly zekinqdne .xwy zecr cirdl oi`y
`ed ie`x mdilr xaerdy cenll yi ,'eze` oekilyz alkl'

.mialkl ekilydl
,dkn did da drevxd zece` dpyna epipy'åëå úBòeöø ézLe§¥§

.da zecxeie zeler
:zerevx oze` zeieyr eid dnn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

àðzexern zeieyr eid zerevx oze` ,`ziixaa.øBîç ìL ¨¨¤£
,xeng ly zerevxd eidy dn :xacd mrh z` zx`an `xnbd

äàìéìb àeää Léøããk,lilbd oa mkg eze` yxc xy`k ±déìò ¦§¨¦©§¦¨¨£¥
[eilr-]àcñç áøcxn`p ,(b ` diryi)ñeáà øBîçå eäðB÷ øBL òãé' §©¦§¨¨©¥©£¥

'åâå òãé àì ìàøNé åéìòaok lre ,'opFAzd `l iOrCeøa LBãwä øîà §¨¨¦§¨¥Ÿ¨©©¦Ÿ¦§¨¨©©¨¨
åéìòa ñeáà øéknL éî àáé ,àeäz` exear oikn `ed ea mewnd-] ¨Ÿ¦¤©¦¥§¨¨

,xengd `ede ,[oefnd,åéìòa ñeáà øékî BðéàL énî òøtéå`ede §¦¨©¦¦¤¥©¦¥§¨¨
lr didi df oerxte ,epevx lr xaere epew z` xikn epi`y `hegd

.`hegd z` da zekdl drevxd dyriz xengd xerny ici
,da dkny drevx dze` zece` dpyna xn`p cer'åëå çôè dãé̈¨¤©

.eqixk it lr zrbn dy`xe gth dagxe
:eqixk it cr ribi dy`xy epeeik cvik zxxan `xnbd,ééaà øîà̈©©©¥

dpéî òîLdrevxd y`xy dxn`y dpynd ixacn cenll yi ± §©¦¨
y ,eqixk it lr ribnãçå ãç ìk,miweldndéì ïðéãáò déab íeôì ¨©§©§©¥©§¦©¥

el miyer agx eab did m`y ,drevxd z` miyer eab itl ±
ick ,dxvw drevx el miyer xv eab did m`e ,dkex` drevx

.eqixk it lr drevxd dlkzyeäì Léôð ,ïk íà ,àáø déì øîà̈©¥¨¨¦¥§¦§
àáeè úBòeöø.zeax zerevx oic zial eidy `vnp ±øîà àlà §¨¤¨¨©
àú÷áà ,àáøxywe wecid ±déì úéàxyt`y ,drevxl dl yi ± ¨¨©§¨¨¦¥

,dweld ly eizecin itl ,dxvwl e` ea dkix`dløè÷éî éòa ék¦¨¥¦§©
déa,dxvw dzid f`e dwcdle dxyewl did leki ezevxa ±éòa ék ¥¦¨¥

da ätøî.zkx`zn dzide wecidd z` dtxn did ezevxa ± ©§¥¨
,dpyna xn`p cerïé÷ìî'åëå BúBàzeci izye eiptln yily ©§¦

.eixg`ln
:df oic ly exewn z` zx`an `xnbdéléî éðä àðîepcnl oipn ± §¨¨¥¦¥

yily edwlne miwlg dyelyl zewlgzn zewlndy ,el` mixac
,eixeg`n yily ipye eiptl odnàø÷ øîàc ,àðäk áø øîà± ¨©©©£¨§¨©§¨

weqta xn`py(a dk mixac)BúòLø éãk åéðôì eäkäå èôBMä Bìétäå'§¦¦©¥§¦¨§¨¨§¥¦§¨
,'øtñîay epiide ,'ezryx ick eiptl' weqtd on yexcl yieäòLø §¦§¨¦§¨

úçà`dz zewlnd on,åéðôlîy epcnln 'xtqna'eúBéòLø ézL ©©¦§¨¨§¥¦§¨
,åéøçàî,miey miwlg dyelyl zewlnd z` wlgl yiy `vnpe ¥©£¨

ipy mdy ,miwlg ipye ,eiptln ,yily epiide ,cg` wlg edkne
.eixeg`n ,odn yily

,dpyna epipy cer'åëå BúBà ïé÷ìî ïéà`l` ayei `le cner `l ¥©§¦
xn`py ,dhen(my mixac).'hteyd elitde'

miyxcp cvik zx`ane ,df weqtn cnlpy sqep oic d`ian `xnbd
:mipicd ipy epnidäòeöøì ïépî ,ïðçBé éaø øîà ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¨

,da dknyúìtëeî àéäL,dpyna xen`k ,[dletk-]øîàpL(my) ¤¦§¤¤¤¤¡©
,'Bìétäå'.'elitkde' `l` 'elitde' ixwz l` §¦¦

:`xnbd zl`eydéôeâì déì éòaéî àäå'elitde' dlind `lde ± §¨¦¨¥¥§¥
ji`e ,dpyna xen`k ,dhen `edyk edkny df oic cnll zkxvp
zvxzn .`id dletk dkny drevxdy z`f mb dpnn yxcp

:`xnbd,ïk íà,dhen edkny cnll `l` weqtd `a `lyáBzëì ¦¥¦§
àø÷e' weqta xn`iy ±éàî ,'eäéhée' xn`py df edn ±òîL ,'Bìétä §¨©¥©¦¦§©
dpéîweqtdn cenll dz` lekiy o`kn gken ±ézøzipy z` ± ¦¨©§¥

dnne ,edhny micnl ep` weqtd zernynny ,elld mipicd
mb cnll d`ay yexcl yi ,`weec dltd oeyl dxezd dazky

.da dkny drevxd z` litkny z`f
e ,dpyna epipy cerBãéa äkî äknä.egk lka zg` ©©¤©¤§¨

e` gk lra zeidl eilr m` dwlnd zece` `ziixa d`ian `xnbd
:gk xqgïéà ,ïðaø eðzoic ziaïéãéîòî[mipnn-]ïéðfçmiyny ± ¨©¨¨¥©£¦¦©¨¦

,zewll miaiigd z` mikndàlàmdy el`kéøéñç[iylg-]çë ¤¨£¥¥Ÿ©
,òcî éøéúéå.rcn ixiqge gk ixizi `le,øîBà äãeäé éaømileki ¦¥¥©¨©¦§¨¥

zepnl md.çë éøéúéå òcî éøéñç eléôà£¦£¥¥©¨¦¥¥Ÿ©
:eixack gikene ,dcedi iax ixack rixkn `axdéúååk ,àáø øîà̈©¨¨§¨¥

[ezenk-]äãeäé éaøcok,àøazñîrcn ixiqg elit` mipnny §©¦§¨¦§©§¨
,gk ixizieáéúëc(my mixac)EPMi mirAx`'éñBé àìéñBé ït óó ¦§¦©§¨¦©¤Ÿ¦¤¦

siqei `ly dknd ofgd z` dxezd dxidfdy ,'dN` lr FzMdl§©Ÿ©¥¤
.aiigzpy dnn xzei ezekdlàîìLa úøîà éàm` xacd oaen ± ¦¨§©¦§¨¨

elit` zepnl xyt`y xne` ziid,òcî éøéñçiax xn`y enke £¥¥©¨
,dcediéøöc eðééäéøeäæàì C`ly exidfdl dxezd dkxved okl ± ©§¦§¦§©§¥

zerhl lelr `ed rcn xqg `edy oeiky ,icn xzei zekdl siqei
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המשך בעמוד רסב



רמג
oifge` mipy` cenr bk sc ± oey`x wxt`nw `aa

àøîâïéîñåç ïéàÐ."ea iyt` i`" xn`z `ly ,da oixrbn oi`úåãòåîä úàÐeleg

.cren lyøåîùú úåöîä âçÐxak ixd Ð iriayae oey`xa m` :(`,gi) dbibga yxtn

.dk`ln ziiyra xeq`y cren ly eleg lr `l` xidfdl `a `l `d ,xen`úùú ìà
ñîç ãò úåéäì òùø íò êãéÐ.xwy zecr cirn epiidàú÷áàÐ"wia` wain" enk

.[a,ci dxf dcear]øôñîáÐzeiryx izy

.eixg`nòãî éøéñç åìéôàå çë éøéúé åìéôàÐ

.jka citwdl oi`cåìéôàã àîìùá úøîà éà
òãî éøéñçÐepiid ,oda cinrdl oileki

.fxfnl 'ek jixhvi`czhren dknÐoebk

.cg` xeciqa dkn zegtl edecn`yéì ïéà
'åë äáø äëî àìàÐikd `ziixac `yix

lr oitiqeny onfa `l` il oi` :ixtiqa `zi`

edecn`y cne`e cne` lk lr ,mirax` oipn

oipn oic zia?lkn siqei `l xnel cenlz

.'ek dax dkn `l` il oi` ,dax dkn .mewn

onfa `l` "siqei `l" lr aiigc il oi`

zekn ,cne`d lr daxd zekn edkdy

oipn zg` e` zekn izy elit` zehren

siqedl xeq`c?Ð "siqei `l" xnel cenlz

.cne`d oipn lr ,dl` lr ezekdl siqei `l

äáø äëî àåäùÐlra ezekdl ozipy

.iax laiw xg` oeylae .iaxl d`xp ok ,egxek

dy`d cg`e yi`d cg` opax epz :opiqxb ikd

dcedi iax .xi`n iax ixac mina `le irixa

minkge .mina dy`de irixa yi`d xne`

irixa oia dy`d cg`e yi`d cg` mixne`

cg` xne` dcedi iax `ipzde .mina oia

`d wgvi iax xn` .irixa dy`d cg`e yi`d

dy`d cg`e yi`d cg` dcedi iax xn`wc

.irixa oiey odipy xn`w ikd irixa

`ki` mina la` ,oixeht irixa lwlwzpync

.`zbeltäì÷Ð`pyile .irixa lwlwzp

.leflf oeyl "dlwpe" hwp `xwcäðåùàøá ïéá
äéðùá ïéáÐoia ,llk edkdy mcew oia

ddabd Ð dpey`x epiide .edkdy xg`l

lwlwzp m` ,zekdl eci diabny dpey`x

lwlwzpy e` cgt zngn ddabd dze`a

.edkdy xg`l epiidc ,dipy ddabdaïéøèåô
åúåàÐ.dlw `dc ,dia `pixw "dlwp"c

äòåöøä ä÷ñôðÐdwqtp dipy ddabda m`

d`kd dze`a dlwp `dc ,eze` oixhet Ð

mixdyk ,dwqtp edkdy mcew m`e .edkdy

.dlw ef oi` Ð zekdl eciäì÷ ä÷ìéùëìÐ

m`y edecn`y ,dlwi dwliykl :eyexit

ot"c mixhet Ð irixa lwlwzi cin edewli

dkn el oipzep oi`c ,aizk "dlwpe siqei

edecn` la` .izrny jk .cin dilr dlwiy

oiwln Ð zewlnd xg`l cr lwlwzi `ly

.eze`äìçú äì÷Ðd`kd mey laiwy mcew

.ok ixg` eze` oiwln Ðäðùîúçà ìò
åùôð åì ïúðúù äîëå äîëdaeh dcnc Ð

.ze`n yngn cg` zeprxet zcnn daexn

oer cwet" (k zeny) aizk zeprxet zcnac

,"mirax lre miyly lr mipa lr zea`

cqg dyer" (my) aizk daeh dcnae

drax` ,ixc oitl`l :opinbxzne "mitl`l

yngn cg` epiid zexec miRl` cbpk zexec©¦
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.ixqilze d`níåðòîù äøåáâä éôîÐ,"eprny ef mizye midl` xac zg`" aizkc
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

ושואל  תומכי תמימים,  בישיבת  לימודו  ע"ד סדר  מודיע  בו  על מכתבו מכ"ט חשון,  במענה 

דעתי, באשר קשה לו הלימוד בשתי מסכתות בבת אחת, באיזה מהם להמשיך,

הנה כיון שזכה להיות בישיבה וידוע בכ"מ במדרשי רז"ל מעלת לימוד התורה ברבים, וזהו ג"כ 

אחד מהמ"ח דברים שהתורה נקנית בהם )עיין ג"כ אגרת הקדש לאדמו"ר הזקן סי' כ"ג(, הרי ילמוד 

בהמסכת שבסדרי הישיבה.

ב( אם ללמוד הרבה למיגרס ולהיות בקי בהם או ללמוד מעט בעיון טוב:

)ויעוין בגמרא סוף  הנה בכלל כ"ז תלוי בהבקיאות והידיעות שיש לו עד עתה, ובכשרונותיו 

ברכות, סוף הוריות ובירושלמי שם, ובמאמר דא"ח אמר רבא חייב אינש לבסומי בפוריא, ה'תש"ח 

ריש פי"ב ובהערה שם - נדפס בקונטרס נ"ד(, ולכן יתייעץ בזה עם הנהלת הישיבה על אתר והם יורוהו 

בפרטיות, ובכללות הרי ידוע מכבר שכל אחד צריך להיות לו לימוד למיגרס ולימוד לעיונא הן בנגלה 

דתורה והן בתורת החסידות.

בודאי שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר והם בחומש תהלים 

ותניא הידועים, ומהנכון שיתן בכל יום - מימות החול - קודם התפלה איזה פרוטות לצדקה - בלי נדר 

- עד עשירי בשבט הבע"ל.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.
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úåëî úëñî äì à÷éìñå ïé÷åìä ïä åìà êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zekn(iyily meil)

,'éã éìa ãò äëøa íëìzexyrnd z` `iadl deeiv 'd s`y oeikne ¨¤§¨¨©§¦¨
.ef dpwzl mikqdy gken ,ycwnd zia epiidc xve`d zia l`

:`xnbd zl`ey.'éã éìa ãò' éàî:`xnbd daiyn,áø øa éîø øîà ©©§¦¨¨©¨¦©©
,dlecb dk dkxa 'd oziy `id dpeekdeìáiL ãò[etiirziy-] ©¤¦§

,éc øîBlî íëéúBúôNelkez `ly oeik zeax minrt jk exn`zy ¦§¥¤¦©©
.lecbd rtyd z` lawl

mnr enikqde dhn ly oic zia eyry mixac lr epcnly ab`
:df oirn sqep xn`n `xnbd d`ian ,dlrnln,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨

ìLaòéôBä úBîB÷î äL[dlbp-]LãBwä çeøjxevd zrya oic ziaa ¦§Ÿ¨§¦©©©¤
,mdixac z` miiwle gikedl ickìL Bðéc úéááe ,íL ìL Bðéc úéáa§¥¦¤¥§¥¦¤

.äîìL ìL Bðéc úéááe ,éúîøä ìàeîL§¥¨¨¨¦§¥¦¤§ŸŸ
íL ìL Bðéc úéáa,ycewd gex dritedáéúëc(ek gl ziy`xa)xy`k §¥¦¤¥¦§¦

xnz el dglye ,dzpify oeik ezlk xnz z` sexyl dcedi ywa
,dilr `ayk dl ozpy dhnde miliztd ,znzegd z`økiå'©©¥

.'épnî ä÷ãö øîàiå ,äãeäéxnz dwcv ,`ed eixac yexit dxe`kl §¨©Ÿ¤¨§¨¦¤¦
zeywdl yi jk m` j` ,zxaern `id ipnne dixacaòãé àðî- §¨¨©

,zxaern `id epnn ok`y dcedi rci oipneäéà ìæàc éëéä ék àîìc¦§¨¦¥¦©£©¦
daâì,dlrae dil` jld `edy myk `ny -àðéøçà Lðéà énð ìæà §©¨£©©¦¦©©£¦¨

[daâì]`l` .zxaern `id epnne ,dlrae xg` mc` mb jld - §©¨
'dwcv' wx xn` `edy ,dcedi ixacn dpi` 'iPOn' zaiz i`ce¦¤¦¨§¨

e ,dil` iz`ay'íéLeák eàöé épnî' äøîàå ìB÷ úa úàöéizi`n - ¨¨©§¨§¨¦¤¦¨§§¦
oeik mdipy oian rxf `viy izxfby ,elld minlrpd mixacd e`vi
didy dcedi dilr `a ok lre ,mikln dpnn e`viy dzkf xnzy

.jln
ewd gex dzlbp okeycáéúëc ,ìàeîL ìL Bðéc úéáaai '` l`eny) §¥¦¤§¥¦§¦

(dÎb,le`y z` jilndy drya mrl l`eny xn`yéá eðò éððä'¦§¦£¦
[ia ecird-]ézç÷ì éî øBL úà ,BçéLî ãâðå 'ä ãâðin xFnge ¤¤§¤¤§¦¤¦¨©§¦©£¦

xtk iYgwl in cInE ,izFSx in z` ,iYwWr in z`e ,iYgwl̈©§¦§¤¦¨©§¦¤¦©¦¦©¦¨©§¦Ÿ¤
mkl aiW`e ,FA ipir milr`eeðúBvø àìå eðz÷Lò àì eøîàiå .`le §©§¦¥©§¨¦¨¤©Ÿ§Ÿ£©§¨§Ÿ©¨§Ÿ

.dnE`n Wi` cIn Ygwløîàiå,mdil`'ä ãòmkABçéLî ãòåmFId ¨©§¨¦©¦§¨©Ÿ¤£¥¤¥¨¤§¥§¦©
dGd.'ãò øîàiå ,äîeàî éãéa íúàöî àì ékxn`ie' yexit dxe`kl ©¤¦Ÿ§¨¤§¨¦§¨©Ÿ¤¥

l`eny cia e`vn `ly xaca micr md ok`y mrd epry `ed 'cr
edn ,zeywdl yi jk m` j` ,dne`n'øîàiå'ixd ,cigi oeyla ©Ÿ¤

déì éòaéî 'eøîàiå'oeyla 'exn`ie' aezkl jixv weqtd did - ©Ÿ§¦¨¥¥
`l` ,'cr' exn` mrd `l i`ce `l` ,miaxäøîàå ìB÷ úa úàöé̈¨©§¨§¨

,'äæ øáãa ãò éðà'in xac l`eny gwl `ly.mrd ic £¦¥§¨¨¤
ycewd gex dzlbp okeäîìL ìL Bðéc úéáa,jlndáéúëc §¥¦¤§ŸŸ¦§¦

(fk b '` mikln)ig wepiz mr miyp izy dnly iptl e`a xy`k
exfbiy dnly wqt ,dly igdy dprh zg` lke ,zn wepize
odn zg` dxn`y xg`e ,mdipia edewlgie igd wepizd z`

xn`p ,edebxdi `ly ick dipyl edepziyøîàiå Cìnä ïòiå'©©©©¤¤©Ÿ©
.'Bnà àéä (ék) ,eäeúéîú àì úîäå éçä ãìiä úà dì eðz§¨¤©¨ª©©§¨¥Ÿ§¦¦¦¦
zeywdl yi jk m` j` ,'FO` `id' xn`y `ed dnly dxe`kl¦¦

òãé àðîoeik en` `idy xacd d`xpy s`e ,`ed jky dnly §¨¨©
,miiga exi`ydl dxn`yàîøòéî àîeøòéà àîìc`ny - ¦§¨¦£¥¦©§¨

i`ce `l` ,en` `idy dnly aeygiy ick dnxra jk dzyr
e ,clid z` dl zzl wx xn` dnlyìB÷ úa úàöémiiwl ¨¨©

,eixac.'Bnà àéä' äøîàå§¨§¨¦¦
:miweqtd on xfrl` iax zgked lr dywn `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

éànîozip ixde ,lew za d`viy el` miweqtn gikedl jl oipn - ¦©
dwcv' xn`y df `edy xnel ozip dcedi iabl ,mheytk myxtl¨§¨

,rci okidn ziywdy dne ,'iPOnàîìc[`ny-]äãeäé,áéMçc ïåék ¦¤¦¦§¨§¨¥¨§©¥
éîBéå éçøé,dilr `ay f`n minie miyceg ayigy -éîøúéàå- ©§¥§¥§¦§§¦

s` ok lr ,zxaern `id epnny dixack oncfd oeaygd itle
,xg` mc` mb dilr `ay okziyïðé÷æçî ïðéæçcepi`xy dn - §¨¦©©§§¦©

e ,did jky miwifgn ep` epipiraïðé÷æçî àì ïðéæç àìc`ly dne - §Ÿ¨¦©Ÿ©§§¦©
dcedi xn` jkitle ,did jky wtqn miwifgn ep` oi` epi`x

.zxaern `id epnny
:`ax dywn cerénð ìàeîLxnel xyt` l`eny iabl mb - §¥©¦

xn`p recn ziywdy dne ,lew zad `le 'cr' exn` l`xyiy¥
,cigi oeyla 'xn`ie'eäì éø÷ ìàøNé eälekweqtdìa,éãéçé ïBL §¦§¨¥¨¥§¦§§¦¦

áéúëc(fi dn diryi).''äa òLBð ìàøNé' ¦§¦¦§¨¥©©
:`ax dywn cereénð äîìL`edy yxtl ozip dnly iabl mb - §ŸŸ©¦

,rci okidn ziywdy dne ,lew zad `le 'FO` `id' xn`y df¦¦
àzîçøî à÷ àäcî,wepizd lr dngix ef dy`y jkn -àì àäå ¦§¨¨§©©§¨§¨Ÿ

àzîçøî à÷dngixy efy dnly oiad ,eilr dngix `l dipyde - ¨§©©§¨
.en` `id

eixac z` cnl `l xfrl` iaxy `xnbd dwiqn el` zeiyew gkn
,el` miweqtnàøîb àlà`id lew zay ,eizeaxn laiw `ed jk - ¤¨§¨¨

`id' dnly lv`e ,'cr' l`eny lv` ,'ipnn' dcedi lv` dxn`y
.'en`

zx`an ,l`xyil zeevn daxd d"awdy dpyna epipyy ab`
:md dnk `xnbdìLe úBàî LL ,éàìîN éaø LøcúBöî äøNò L ¨©©¦¦§©¥¥§Ÿ¤§¥¦§
,äLîì Bì eøîàðmdayìLïéðîk ,ïéåàì Lîçå íéMLå úBàî L ¤¤§§Ÿ¤§Ÿ¥§¦¦§¨¥¨¦§¦§©

úBîézpyäðBîLe íéòaøàå íéúàîe ,änçäzeevnãâðk ,äNò §©©¨¨©¦§©§¨¦§¤£¥§¤¤
.íãà ìL åéøáéà¥¨¨¤¨¨

:weqtd on jkl xewn d`ian `xnbdàø÷ éàî ,àðeðîä áø øîà- ¨©©©§¨©§¨
xn`py ,dxeza df xac fnexn okid(c bl mixac)äLî eðì äeö äøBz'¨¦¨¨Ÿ¤
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xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc zereay(iying meil)

íéúù úåòåáù ¯ ïåùàø ÷øô

äðùî
miaezkd mihxt ipy mda yiy mipic drax` zx`an ef dpyn
miaezk mpi` j` `ziixe`cn mdy mihxt ipye ,dxeza yxetna
ipte`a dpc dpynd okn xg`l .weqtn micnlp `l` yxetna
e` ,`nh `edyk bbeya ycwnd zial qpkpy mc` ly dxtkd
z` dpynd zx`an ok enk .`nh `edyk bbeya miycw lk`y
zexiar xaryk oke ,cifna ef dxiar xaryk dxtkd ipte`

:zetqepúBòeáLoaxw aiig bbeya dilr xaerdy ,iehia zreay - §
,cxeie dleròaøà ïäL íézLyxetna eazkp mipte` ipy - §©¦¤¥©§©

eazkpy mipte`d ipy .weqtn minkg eyxc mipte` ipye ,dxeza
oebk ,aeigl raypyk ,cg`d ,`adl lr raypyk md yxetna
`ly raypy oebk ,dlilyl raypyk ,ipyde ,lek`l raypy
rxdl miztUa `Hal raXz iM Wtp F`' weqta eazkpe .lek`l¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨©

'aihidl F`(c d `xwie),dlilyl `idy dreay lk epiid 'rxdl' , §¥¦
ipy eyxc minkge .aeigl `idy dreay lk epiid 'aihidl'e
oebk ,aeigl raypyk cg`d ,xard lr raypyk mitqep mipte`
.lk` `ly raypy oebk ,dlilyl raypyk ipyde ,lk`y raypy
lr raypyk] ezreay lr bbeya xar m` el` mipte` drax`a
aiig ,[xard lr raypyk] xwy lr bbeya raypy e` ,[`adl

.cxeie dler oaxw
mbe ,iehia zreay oicl jenqa dxeza azkpy oic d`ian dpynd

:'rax` ody mizy' yi eaäàîehä úBòéãédler oaxw iaeig - §¦©§¨
,miycw lk` e` ycwnl bbeya qpkpe `nhpy mc`l cxeieíézL§©¦

òaøà ïäLmipte` ipye ,dxeza yxetna eazkp mlrd ipte` ipy - ¤¥©§©
md yxetna eazkpy mipte`d ipy .weqtn minkg eyxc
qpkpy cg`d ote`d ,`nh `edy dricid epnn dnlrpyk
eazkpe ,df mlrda miycw lk`y ipyde ,df mlrda ycwnl

'`nh `Ede EPOn mlrpe' weqta(a d my)dnlrzpy ezernyny , §¤§©¦¤§¨¥
,mlrd ly mitqep mipte` ipy eyxc minkge .d`nehd epnn
ipyde ,ycwnl qpkp `edy rci `l j` `nh `edy xkfy cg`d
oaxw aiig el` mipte` drax`a .miycw lke` `edy rci `ly

.cxeie dler
,'rax` ody mizy' mda yiy mipic ipy dpynd d`iady ab`
:'rax` ody mizy' mda yiy mitqep mipic ipy dpynd d`ian

úaMä úBàéöéon zaya zexeq`d zeyxl zeyxn ze`ved - §¦©©¨
md ,dxezdòaøà ïäL íézLweqtn micnlp d`ved ipte` ipy - §©¦¤¥©§©

.zeclez ode mzxaqn minkg etiqed mipte` ipye ,zea` ode
cigid zeyxn `iven mc`yk ,md weqtn micnlpd mipte`d
miaxd zeyxa cnerd ,cg`d ,xaca mipte` ipye ,miaxd zeyxl
,ipyde ,uegl e`ivede utg lhpe cigid zeyxl eci hiyede
ipy .miaxd zeyxa egipde utg lhpe cigid zeyxa cneryk
dpgOA lFw ExiarIe dWn evie' weqtd on micnlp el` mipte`©§©Ÿ¤©©£¦©©£¤
`lMIe WcTd znExzl dk`ln cFr EUri l` dX`e Wi` xn`l¥Ÿ¦§¦¨©©£§¨¨¦§©©Ÿ¤©¦¨¥

'`iadn mrd(e el zeny)minkg eyxite ,(:ev zay)deiv epiax dyny , ¨¨¥¨¦
zetqep zenexz e`iai `l l`xyi ipayiptn ,okynd ziipal

diel dpgna did dyn eli`e cigid zeyx `ed mc` ly eziay

zeyxn utg `ivedl zaya xeq`y ixd ,miaxd zeyx `edy
dqpkd s`y `xaqn etiqed minkge .miaxd zeyxl cigid
ly dclez `ide dxezd on dxeq` cigid zeyxl miaxd zeyxn
cigid zeyxa cnerd ,cg`d ,mipte` ipy yi dfa s`e ,d`ved
,cigid zeyxl qipkne utg myn lhepe miaxd zeyxl eci hiyene
.cigid zeyxa egipne utg lhepe miaxd zeyxa cneryk ,ipyde

:'drax` mdy mipy' ea yiy sqep oic,íéòâð úBàøîrxevndy ©§§¨¦
oaxw `iadl jixve `nhp exyaa ze`xn mze`n rbp el yiy

,ezxdhläòaøà ïäL íéðL,dxeza yxetna eazkp ze`xn ipy - §©¦¤¥©§¨¨
miaezkd ze`xnd ipy .weqtn minkg eyxc ze`xn ipye
'zxda'e ,oal xnvk d`xpd d`xn `edy 'z`y' md yxetna
xFra didi iM mc`' weqta eazkpe ,blyk xzeia oal d`xn `edy¨¨¦¦§¤§

'zxda F` zgRq F` z`U FxUA(a bi `xwie)weqtn eyxc minkge . §¨§¥©©©©¤¤
.zxdae z`y ly zeclez mdy mitqep ze`xn ipy yiy df
ciqk zi`xp zxdad zcleze ,dvia mexwk zi`xp z`yd zclez

.ycwnd ziaa lkidd
'd`nehd zerici' lr mixtkn zepaxw el` zx`an dpynd

:lirl epypyúàeiycwe ycwn z`neh lr -äòéãé da LiL ¤¤¤¨§¦¨
,älçza`edy rci miycw lk` e` ycwnl qpkpy mcewy xnelk ©§¦¨

,`nhåda yi,óBqa äòéãémiycw lk` e` ycwnl qpkpy xg`y §§¦¨©
,`nh `edyk lk` e` qpkpy el rcepåda yi,íéúðéa íìòäoiay §¤§¥¥§©¦

dgky xnelk ,mlrd did seqay dricid oiae dligzay dricid
,[ycwn mlrd e` d`neh mlrd e`]äæ éøäaiigaoaxwäìBò £¥¤§¤

.ãøBéå§¥
m`e,älçza äòéãé da Lémiycw lk` e` ycwnl qpkpy mcewy ¤¨§¦¨©§¦¨

,`nh `edy rci,óBqa äòéãé da ïéàåycwnl qpkpy xg` mby §¥¨§¦¨©
,`nh `edy xkfp `l miycw lk` e`íéðôa äNòpä øéòNmeia ¨¦©©£¤¦§¦

,'dl lxeba dlry xiryd `ede ,mixetikdíéøetkä íBéå,envr §©¦¦
äìBz,mixeqid on eilr obdlBì òãeiL ãòlk` e` ycwnl qpkpy ¤©¤¦¨©

,d`neha miycw.ãøBéå äìBòa àéáéå§¨¦§¤§¥
m`e,älçza äòéãé da ïéàmiycw lk` e` ycwnl qpkpy mcewy ¥¨§¦¨©§¦¨

,`nh `edy rci `l,óBqa äòéãé da Lé ìáàqpkpy xg`y £¨¤¨§¦¨©
,`nh `edy el rcep miycw lk` e` ycwnlõeça äNòpä øéòN̈¦©©£¤©

mixetikd mei sqen ly mifr xiry `ede ,mixetikd meiaaxwd
,oevigd gafnaíéøetkä íBéå,envrøîàpL ,øtëî(`i hk xacna) §©¦¦§©¥¤¤¡©

z`Hg cg` miGr xirU','íéøetkä úàhç ãálî'cg` mifr xiry'e §¦¦¦¤¨©¨¦§©©©©¦¦
dyrpd xiryd `id 'mixetkd z`hg'e ,uega dyrpd xiry `ed

y micnl ep` ,mixiryd ipy z` dxezd dyiwdy dnne ,miptaìò©
M äîxiry,øtëî äfxiryäî ,øtëî äæxirydøtëî ïéà éîéðtä ©¤¤§©¥¤§©¥¨©§¦¦¥§©¥

mixeqid on obdl dlez oi` -,äòéãé da LiL øác ìò àlàepiid ¤¨©¨¨¤¤¨§¦¨
,dligza dricióàxirydda LiL øác ìò àlà øtëî ïéà ïBöéçä ©©¦¥§©¥¤¨©¨¨¤¤¨

,äòéãé.seqa drici epiide §¦¨
ìòåeiycwe ycwn z`neh,óBqa àìå älçza àì äòéãé da ïéàL §©¤¥¨§¦¨Ÿ©§¦¨§Ÿ©

éøéòNzyly lka miaixwny z`hgíéìâøäéøéòNez`hg §¦¥¨§¨¦§¦¥
a miaixwnyíéLãç éLàø.äãeäé éaø éøác ,ïéøtëî ¨¥¢¨¦§©§¦¦§¥©¦§¨

:zwlegd drcíéìâøä éøéòN ,øîBà ïBòîL éaøok`ïéøtëîlr ©¦¦§¥§¦¥¨§¨¦§©§¦
,seqa `le dligza `l drici da oi`y d`nehéøéòN àì ìáà£¨Ÿ§¦¥

,ïéøtëî íéLãç éLàø éøéòN äî ìòå .íéLãç éLàø̈¥¢¨¦§©¨§¦¥¨¥¢¨¦§©§¦
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מצינו בעניין הדם, שעם היותו אדום, שהוא עניין הגבורה, הרי על־ידו דווקא הוא עיקר החיות, כמו שכתוב כי הדם הוא הנפש.
ממאמר שבת פרשת וישלח ה'תשכ"ח



רני
oifge` mipy` cenr a sc ± iying wxt`nw `aa

äðùîòáøà ïäù íéúù úåòåáùlv` (d) `xwiea aezkd mizty iehia zreaya -

.(` ,k zereay) iyily wxta yxtnck ,xn`w cxeie dler oaxwíéúùiaizk -

"lkF`" :(` ,dk my) iyily wxt dpyna yxtne ,"aihidl e` rxdl" (my) aizkc ,`xwa©

e`le od `edy xac lkl oicd `ede .envr z` dprny ,rxdl - "lkF` `l" ,aihidl -©

.rnyn `adl "aihidl e` rxdl"c ,`adl

mixac s` `xwnd on daxn (my) iyily wxtae

eze edpip mizy edine .dahde drxd oda oi`y

.etelige xac ,`lòáøà ïäùzeaxl yi -

(my) iyily wxta yxtnck ,miaezkd ieaixn

`l `ede "izlk`" oebk ,xaryl etelige xac s`

.lk`e "izlk` `l" e` ,lk`äàîåèä úåòéãé-

ycwn z`neh zngn cxeie dler oaxw aeig

ik ytp e`" ,iehia zreay lv` daezkd eiycwe

xacn aezkd oi`y oiwxita opitlie ,'ebe "rbz

bbeya qpkpy ,eiycwe ycwn z`neha `l`

.ycew xya lk` e` ,ef d`neh xg` ycwnl

òáøà ïäù íéúù`xwie) aizkc ,iaizk mizy -

dnlrzpy rnyn "`nh `ede epnn mlrpe" (d

- ycew lk` mlrd eze` ici lre ,d`neh epnn

itle .mizy ixd - ycwnl qpkpy e` ,zg` ixd

dlgza rci ok m` `l` dilr aiig oi`y

dyrn xg`le epnn dnlrp jk xg`e `nhpy

.zerici dil ixw ikd meyn ,`hgy el rcepïäù
òáøà:miaeig ipy cer `xwnd on zeaxl yi -

z` `ed xekfe ycwn mlrde ycew mlrd

.d`nehdòáøà ïäù íéúù úáùä úåàéöé-

on epcnl miaxd zeyxl cigid zeyxn `ived

,ev) zay zkqna "wxefd" wxta aiigy `xwnd

'ebe "dpgna lew exiarie dyn evie"n (a

zeyxl cigid zeyxn ewitz `l :(opinbxzne)

hiyede uega cnerl zg` ,mizy edf - miaxd

zg`e ,uegl e`ivede utg lhpe miptl eci

ecia e`ivede enewnn utg lhpe mipta cnerl

.uega egipdeòáøà ïäùzeyxl zeyxn dxez dcitwdy myky el`n cenll yi -

lhpe uegl eci hiyede mipta cnerl zg` ,mizy od ixde .dqpkda dcitwd jk d`veda

.egipde mipta ehiyede enewnn utg lhpe uegan cnerl zg`e ,eqipkde utgúåàøî
íéòâðode ,zxdae z`y ,`xwna oiaezk mipy - ezxdhl oaxw mdilr `ian rxevndy -

.`xnba yxtnck odi`xna oiwelgäòáøà ïäù,efl dcleze efl dclez zeaxl yi -

.`xnba yxtnckdrici da yiy z`yxtn i`n` yxtn `xnbae .i`w d`neh` dilek -

`l ikdl ,dcic zkqna yxtn `cge `cg lk - ze`xne ze`ivie .`yixa d`nehc ilin

.rax` ody mizya iccdl encc meyn `kd edpipzc i`de ,zkqn i`da edpiyxtäòéãé
äìçúá.`nhpy rciy -óåñá äòéãéåycwnl qpkp e` mlrda ycewd z` lk`yn -

.qpkp d`neha e` lk` d`nehay el rcepe ,`vieíéúðéá íìòäåycewd z` lk`yk -

.ycwn e` d`neh epnn dnlrp ycwnl qpkpd oke .ycew e` d`neh epnn dnlrpéøä
äæmilcay lcle ,ser iprle ,dnda z`hg xiyrl :dyxt dze`a yxetnd oaxwa -

xiyrl ,"cxeie dler" oeyl edfe .mewn lka dxen`d `heg zgpn `ide ,dti`d zixiyr

.aizk mizpia mlrde seqae dlgza driciac dil `pn yxtn `xnbae .cxei iprle dler

íéðôá äùòðä øéòùenc ozn cg` :mixetikd meia xeavl oiyrp mixiry dyly -

oevigd gafna axw cg`e ."zen ixg`"a aezky dnk ,lf`frl glzyn exiage ,miptl

.zecrend itqen lk x`y mr qgpit zyxta aezk `ede ,oitqenaäìåúeilr oibdl -

dxtk mikixv oibbeyd lky ,b`cl el yi `hgy rcei epi`y it lr s`y .oixeqid on

.od miyepr drici mcew `nl` ,erciyklåì òãåéù ãò.d`neha ycew lk`y -äá ïéà
äìçúá äòéãé.dlgza drici ea yiy lr `l` `a oaxw oi` ixdy ,mlerl cer oaxw llkl `ai `l df - einin d`neha rci `ly -øôëî íéøåôëä íåéå õåçá äùòðä øéòùmeie -

."`ed mixetk mei ik" (bk `xwie) xn`py ,zepaxwd mr liren envr `ed mixetkdøîàðùdyrpd xiry `ede "mixetkd z`hg caln cg` z`hg xirye" :uega dyrpd xirya -

.xtkn df xtkn dfy dn lry cnll ,aezkd jl myiwd ,miptaäòéãé åá ùéù øáã ìò àìà øôëî åðéà éîéðô äîxac lr `l` dlez epi`c `xnba `icda opitli ikdc ,dlgza -

.dlgza drici ea yiyäòéãé åá ùéù øáã ìò àìà øôëî åðéà ïåöéç óàm`e .diilz `la dxenb dxtk df xtkne ,oaxw llkl `z` `lc ,dlgza `le seqa drici - edpip i`n -

.dl ipyne (a ,g) `xnba jixt `d !dfl df oia drxi`y d`nehl dpin `wtpe ,dlgza drici ea yiy lr mdipy extki eywedy oeik :xn`zíéìâøä éøéòùxn`p milbxd lka -

.xtkn seqa `le dlgza `l drici da oi`y`c dil `pn yxtn `xnbae .z`hg ixiryíéøôëî íéìâøä éøéòù øîåà ïåòîù éáø.miycg iy`x ixiry `l la` ,dilr -
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úåòåáùxifpe mixcp gztck "zereayk zereay iiepik lk" zkqn i`d gzt `lc `d -

ody mizya geztl jxved `xnba yxtnck wilq `w zeknn `pzc meyn -

ipz `l i`n` :xn`z m`e .jk xg` zepyl yg `l ez - iepika gzt ivn `le li`ede ,rax`

"rayz ik ytp e`" xcde 'ebe "rbz xy` ytp e`" `yixa aizk `xwa `dc ?`yixa zerici

,zkqnd xwir `ed zereayc :xnel yie !'ebe

zerici ipz zereay ab`e ,i`w zereyi xcqac

,inp i` .`xnba yxtnck oaizk iccd iabc meyn

ytpe" `yixa `xwa iaizk zereayc ilinc meyn

epiidc "cr `ede" - (d `xwie) 'ebe "`hgz ik

zecrd zreaya gzt `lc i`de .zecrd zreay

.rax` ody mizy eda zilc meyn -úåòéãé
zenlrdc :dniz - rax` ody mizy d`nehd

mlrd - `zlin xwir `idc ,ipzinl dil ded

yie !ycwne ycew mlrde ,ycwne ycewc d`neh

`nrhn drici oeyl hwpnl dil `gipc :xnel

`ziinw zerici :(a ,ci) ipy wxta yxetnc

inp i` .aiyg `w dlek dxezd lka edpzilc

icil oiiz`c `ziixza zericic ,`pyil jci`l

inp ipz `lc `d ,`pyil jdle .aiyg `w oaxw

hwpinl dil `gipc meyn - zayd zerici

ody mizy `ki` ediiteb zek`lnac ,ze`ivi

ze`nehd hwpinl ivn `l `kd la` .rax`

z`neh :izxz `l` `kilc ,rax` ody mizy

.ycwn z`nehe ycew

úåàéöé`xnba - rax` ody mizy zayd

lrace iprc d`ved - mizy :yxtn

.ziad lrace iprc dqpkd - rax` ody ,ziad

?izxza ziad lrace iprc aiyg i`n` :dnize

:xnel yie !ziad lra il dne ipr il dnc

`lc jzrc `wlq `wc meyn edpipznl jixhv`c

cigid zeyxa cneryk `l` d`ved jxc ied

i`d ik la` ,miaxd zeyxl `vie zexit lhpe

e` miaxd zeyxa ecie cigid zeyxa etebc ,`peeb

mc` ly eci :(a ,b) zayc `nw wxta xn` `peeb i`d ikae .`id d`ved jxc e`l - `kti`

`l `cg `pz i`c ,ediiexz ipzinl jixhvi`e .miaxd zeyxk `le cigid zeyxk `l dpi`

epiaxe .ziyixtck ,ziyily d`ved jd ipz `lc dil `gip `nrh i`dne .jci` opirny ded

cigid zeyxl cigid zeyxn `iven m` il dnc ,`id drexb dk`ln d`vedc yxtn mz

drexb dk`lnc rcze .xiyrce iprc mipipr lk yxtl jxved jkl - miaxd zeyxl il dne

`lkie"n dl yixce ?`aizk `kid `teb d`ved :(a ,ev zay) "wxefd" yixa xn`cn ,`id

il dn iwet` il dn ,`id `xaq ?olpn dqpkd ,d`ved `pgky` :xn`we .'ek "`iadn mrd

,okyna dzid d`vede .okyna eedc lk opiaiign `l` ,`xw `pira `l zea` x`yle .ileir

l` mz`e rwxwl dlbrn miyxw ecixed md :(a ,hn my) "oipneh dna" wxta xn`ck

eedlc opiyiig `l zeclez x`yle .eqipkz l` mz`e dlbrl miyxw elrd md ,e`ivez

la` ,dcegl a`` `l` okynae` `xaq e` (a ,ev my) "wxefd" wxta ira d`vedc zeclez

oi`e .`id drexb dk`lnc meyn epiide .hiyene xiarne wxefe qipkn oebk ,okyna eedlc

.xzei o`k jix`dl

úåàøî(b zeny) aizkck `ed xkf oeyl "d`xn"c ,"mizy" `le ,opiqxb - mipy mirbp

dl iziine (c dpyn ` wxt) mirbp zkqna inp opze ,"dfd lecbd d`xnd z`"

,dyye miyly :xne` qpikxd oa `qec iax ,mirbp ze`xn :(a ,gt migaf) "ycwn gafnd"a

.ikizt inp aiygc meyn - `aeh mzd ipzwc `de .mipye miray :xne` l`lldn oa `iawr

.micbae miza irbp liik ,inp i`
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úaMä úBàéöé .òaøà¯úBàøî .òaøà ïäL íézL ©§©§¦©©¨§©¦¤¥©§©©§
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óBqa¯,äìBz íéøetkä íBéå íéðôa äNòpä øéòN ©¨¦©©£¤¦§¦§©¦¦¤
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החסד שלמעלה הוא באופן שמידת החסד עצמה נמשכת למטה.
ממאמר שבת פרשת וישלח ה'תשכ"ח



רנב
oifge` mipya cenr a sc ± iying wxt`nw `aa

àîèä úà ìëàù øåäè ìò`pn yxtn `xnbae .`nh ycewd z` lk`y xedh mc` -

.jk lr ef dxtk dpzip ,zxk aeig da oi`y it lr s`e .diläåù ïúøôë íéøéòùä ìë-

iy`x ly oia ,milbx ly oia ,mixetkd meic uega dyrpd xiry oia ,oitqen ixiry lk

da yie dlgza drici da oi`y lr oia ,lk lr mixtkn olek - dey ozxtk ,miycg

`l drici da oi`y lr oia ,seqal drici

z` lk`y xedh lr oia ,seqa `le dlgza

df oia drxi`y d`nehl dpin `wtpe .`nhd

ewlgp `l - mipta dyrpd xiry la` .dfl

z` oilez el` `le ,el` mr xtkn epi`y eilr

drici da oi`e dlgza drici da yiyk eziilz

.(a ,g zereay) `xnba xn`ck ,seqaéáø äéä
øîåà ïåòîù:xninl irac meyn dl hwp i`d -

xiry ca` m` .dfa df eaxwiy edn el exn`

`vnpe ,xg`a extkzpe mixetkd meil yxtedy

myl aixwiy edn ,ycg y`xa e` lbxa df

.mei ly exiryåáéø÷é êàéäyxtedyk `lde -

xi`n iaxe !yxted ef dxtk lr xtkl `l

ozxtk olek opixn` i` `nlya ,`dl xn`wc

.mixtkn zg` dxtk mlek ixdy ,axwi - dey

da oi`y lr xtkl yxted df ,jcicl `l`

axwi j`id ,seqa drici da yie dlgza drici

`le dlgza `l drici da oi`y lr lbxa xtkl

lk`y xedh lr xtkl yceg y`xa e` ,seqa

`nhd z`?ùã÷î úàîåè ìò øôëì ïéàá ïìåë
åéùã÷åit lr s`e oiey jkac oeike ,edc lk -

`dc ,axwil `ed leki - zewelg odizextky

lre yxted eiycwe ycwn z`neh lr xtkl

.axw `ed eiycwe ycwn z`nehåîùîly -

oa oerny iax `ed oerny iax mzqe ,oerny iax

.i`geiåéùã÷å ùã÷î úàîåè ïåãæ ìòå`nzq -

.`idòãåä àìå òãåä.dl yxtn `xnba -ãçà
'åë ìàøùédlgzay ,xn`w i`n jixt `xnba -

`l`" .mipdkl l`xyi oia dn :ipz xcde meeyd

,opiqxb "mipdkd lr xtkn xtdyopiqxb `le

."xtd mcy"íéðäëä ìò øôëî øôäù àìà-

epiidc ,l`xyi lr xtkn iniptd xiryy lk

ziilz,seqa `le dlgza drici da yic oixeqi

xiry zxtk oke ,eiycwe ycwn z`neh oecfe

mixetkd meia axwd odk ly ext - oevigd

ixg`"a yxetny enk ,miptalr xtkn ,"zen

.`xnba silick ,mipdkd'åëå øîåà ïåòîù éáø
mipdk cg` :dlrnl xne`y lr `a welgl -

zexiar x`y zxtka oiey mil`xyi cg`e

`l` ozxtka oiwelg oi`e ,glzynd xirya

:oerny iax xn`we .eiycwe ycwn z`neha

`la xtkn xtd mc jk - glzyna `l` iniptd xirya iecie oi`y ,mcd zeifd zxtk `l` iecie mey `la ezxtk l`xyi lr xtkny iniptd xiryd mca dcen dz`y myk

.glzynd xirya dxtk mdl oi`e ,zexiar x`ya mipdkd lr xtkl glzynd xiry ly eiecie mewna xt ly eiecie dil xzii` .eiycwe ycwn z`neh lr mipdkd lr iecie mey

àøîâ÷éìñ úåëîî.zekn xg` zereay ,dpynd xcq jk -ùàøä ìò(fk zeny) enk ,`ed dvwe seq oeyl d`te ,(hi `xwie) aizk "z`t" `dc ,mizy y`x ztwd lr -

.oircvd mewn ode ,igld mr zleblbd xeaig mewn ,"abp z`tl" (my) "mi z`tl"
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éãëîxcq oi` zezkqn ixzac (` ,f dxf dcear) ol `niiwc ab lr s` - wilq zeknn `pz

eicinlzl dpy `l iaxy ,mzq jk xg`e zwelgn oiprl ilin ipd - dpynl

.ef xg` ef oziieda opekn lr oxcq - o`pyy xg` la` .xcqd lr zezkqndáééçlr

`xza wxta xn`ck ,xrza `l` aiig epi` owfd lrc ab lr s`c :d`xp - mizy y`xd

,dzgyd ea yiy gelib opirac (` ,`k) zeknc

,xrz oirk mixtqna s` aiig y`xd ztwda

.(a ,`n xifp) "mipin dyly" wxta gkenck

`pin` ded "epwf" `le "ey`x" aizk i` :xn`wc

rnyne ,dyrz `l igce dyr iz`c :rnyn izxz

xrza izk`e ,dtwd diny y`xd lk ztwdc

ztwda aiign `l i`e ."epwf" aizk ikdle ?olpn

"ey`x"n opirny xity ok m` ,xrza `l` y`xd

dyrc `pngx xn`cn ,xrza rxevn gelibc

`ztqeza ipzwc `de .dtwdc e`l igc rxevnc

,xrza eptiwiy cr aiig epi`c y`x iab zeknc

ogky`ck ,xrz oirk - xrz i`n :xninl `ki`

mc` lwin :ax xn`c (a ,gp my) "mixifp ipy" wxt

`kile .xrz oirk :mzd yxtne ,xrza eteb lk

hwpe ,mixtqna ixy y`xd ztwdc xninl

lkne ,mixtqn iwet`l xrz `wec `ztqeza

,xrza rxevn gelibc opirny `l "ey`x"n mewn

.iphidxe hwlna inp xeq` y`xd ztwdc oeik

,rxevna xyt` `l iphidxe hwlna i`ce `dc

.xrz opirci "ey`x"n ok m`e ,dia aizk gelibc

"oiweld od el`" wxta xn`c xfril` iaxke

,icar gelib inp iphidxe hwlnc (` ,`k zekn)

opirny `l inp "epwf"n ok m`c ,dinwe`l `kil

ea yiy gelib ied iphidxe hwln `dc ,xrz

y`xa yi :ipzwc mipdk zxezn edine .dzgyd

- xrzak mixtqna xeq` y`xdy owfa oi`y dn

cenlz dn :mzd ipzwc ,ixii` xifpac ,di`x oi`

lr xeari `l xrz" xn`py itl ?"ey`x" xnel

"ey`x" xnel cenlz dn :wiqn `d`e 'eke "ey`x

dn y`xa yiy iptn ?"epwf" xnel cenlz dn

.'ek owfa oi`y
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ïéøtëî íéìâø ìLå ,àîhä úà ìëàL øBähä ìò©©¨¤¨©¤©¨¥§¤§¨¦§©§¦
ìLå ,óBqa àìå älçza àì äòéãé da ïéàL ìò©¤¥¨§¦¨Ÿ©§¦¨§Ÿ©§¤
älçza äòéãé da ïéàL ìò øtëî íéøetkä íBé©¦¦§©¥©¤¥¨§¦¨©§¦¨
äæ eáø÷iL eäî :Bì eøîà .óBqa äòéãé da Lé ìáà£¨¥¨§¦¨©¨§©¤¦§§¤
ïúøtk ïéàå ìéàBä :Bì eøîà .eáø÷é :ïäì øîà ?äæä¤¨©¨¤¦§§¨§¦§¥©¨¨¨
ïéàa ïlek :íäì øîà ?äæa äæ ïéáø÷ Càéä ,äåL̈¨¥¨§¥¦¤¨¤¨©¨¤¨¨¦
ïa ïBòîL éaø .åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò øtëì§©¥©§©¦§¨§¨¨¨©¦¦§¤
ìò ïéøtëî íéLãç éLàø éøéòN :BîMî øîBà äãeäé§¨¥¦§§¦¥¨¥¢¨¦§©§¦©

éñBî ;àîhä úà ìëàL øBähäíéìâø ìL ïäéìò ó ©¨¤¨©¤©¨¥¦£¥¤¤§¨¦
¯ïéàL ìòå ,àîhä úà ìëàL øBäè ìò ïéøtënL¤§©§¦©¨¤¨©¤©¨¥§©¤¥

éñBî ;óBqa àìå älçza àì äòéãé daìL ïäéìò ó ¨§¦¨Ÿ©§¦¨§Ÿ©¦£¥¤¤
íéøetkä íBé¯úà ìëàL øBähä ìò ïéøtëî ïäL ©¦¦¤¥§©§¦©©¨¤¨©¤

,óBqa àìå älçza àì äòéãé da ïéàL ìòå ,àîhä©¨¥§©¤¥¨§¦¨Ÿ©§¦¨§Ÿ©
äòéãé da Lé ìáà älçza äòéãé da ïéàL ìòå§©¤¥¨§¦¨©§¦¨£¨¥¨§¦¨
:íäì øîà ?äæa äæ eáø÷iL eäî :Bì eøîà .óBqa©¨§©¤¦§§¤¨¤¨©¨¤
ïéáø÷ íéøetkä íBé ìL eéäé ,ïk íà :Bì eøîà .ïä¥¨§¦¥¦§¤©¦¦§¥¦
ïéáø÷ íéLãç éLàø ìL Càéä ìáà ,íéLãç éLàøa§¨¥¢¨¦£¨¥¨¤¨¥¢¨¦§¥¦
:íäì øîà ?dlL äðéàL äøtk øtëì íéøetkä íBéa§©¦¦§©¥©¨¨¤¥¨¤¨¨©¨¤
ìòå .åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò øtëì ïéàa ïlek¨¨¦§©¥©§©¦§¨§¨¨¨§©

åéLã÷å Lc÷î úàîeè ïBãæ¯íéðôa äNòpä øéòN §§©¦§¨§¨¨¨¨¦©©£¤¦§¦
,äøBzaL úBøéáò øàL ìò .ïéøtëî íéøetkä íBéå§©¦¦§©§¦©§¨£¥¤©¨

,úBââMäå úBðBãfä ,úBøeîçäå úBlwäàìå òãBä ©©§©£©§§©§¨©§Ÿ
ïéc úéa úBúéîe úBúéøk ,äNòz àìå äNò ,òãBä¯íéìàøNé ãçà .øtëî çlzLnä øéòN ©£¥§Ÿ©£¤¨¥¦¥¦¨¦©¦§©¥©§©¥¤¨¦§§¥¦

øtëî øtäL àlà ?çeLî ïäëìe íéðäëì íéìàøNé ïéa äî .çeLî ïäk ãçàå íéðäk ãçàå§¤¨Ÿ£¦§¤¨Ÿ¥¨©©¥¦§§¥¦§Ÿ£¦§Ÿ¥¨©¤¨¤©¨§©¥
äNòpä øéòOä ícL íLk :øîBà ïBòîL éaø .åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò íéðäkä ìò©©Ÿ£¦©§©¦§¨§¨¨¨©¦¦§¥§¥¤©©¨¦©©£¤
çlzLnä øéòN ìL BéecéeL íLk ;íéðäkä ìò øtëî øtä íc Ck ,ìàøNé ìò øtëî íéðôa¦§¦§©¥©¦§¨¥¨©©¨§©¥©©Ÿ£¦§¥¤¦¤¨¦©¦§©¥©

.íéðäkä ìò øtëî øt ìL Béecéå Ck ,ìàøNé ìò øtëîàøîâ,÷éìñ úBknî àðz éãkî §©¥©¦§¨¥¨¦¤¨§©¥©©Ÿ£¦¦§¥¨¨¦©¨¥
?úBòeáL éðúc àðL éàî¯íézL Làøä ìò áéiç :éðúc íeMî¯,ïkéî úçàå ïkéî úçà ©§¨§¨¥§¦§¨¥©¨©¨Ÿ§©¦©©¦¨§©©¦¨
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שבועות. שבועות שתים - פרק ראשון דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

מידת החסד נקראת בשם גדולה על־ידי המקובלים הראשונים, שלהיותם מקובלים, ומקובלים אמיתיים, בוודאי שמדברים אודות 
חסד דקדושה.

ממאמר שבת פרשת וישלח ה'תשכ"ח



רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zereay(iying meil)

øBähä ìòxedh mc` -àîhä úà ìëàL.mi`nh miycw - ©©¨¤¨©¤©¨¥
:ziyily drcïéøéòOä ìk ,øîBà øéàî éaøepiidc ,oitqend ly ©¦¥¦¥¨©§¦¦

iy`x ixirye milbxd ixiry ,mixetikd meia uega dyrpd xiry
,miycg,åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò äåL ïúøtkoia mixtkn mde ©¨¨¨¨¨©§©¦§¨§¨¨¨

lr oiae ,seqa drici da yie dligza drici da oi`y d`neh lr
xedhd lr oiae ,seqa `le dligza `l drici da oi`y d`neh
epi` mixetikd meia mipta dyrpd xiry la` ,`nhd z` lk`y
dligza drici da yiy eiycwe ycwn z`neh lr `l` xtkn

.seqa drici da oi`e
dn z` `iadl ick ,oerny iax ixac z` d`iane zxfeg dpynd

:uxizy dne eixac lr eywdyéLàø éøéòN ,øîBà ïBòîL éaø äéä̈¨©¦¦§¥§¦¥¨¥
å ,àîhä úà ìëàL øBähä ìò íéøtëî íéLãçoitqend ixiryìL ¢¨¦§©§¦©©¨¤¨©¤©¨¥§¤

ylyìò ïéøtëî íéìâøeiycwe ycwn z`nehàì äòéãé äa ïéàL §¨¦§©§¦©¤¥¨§¦¨Ÿ
å ,óBqa àìå älçzaoitqend xiryíéøetkä íBé ìLuega dyrpd ©§¦¨§Ÿ©§¤©¦¦

ìò øtëîeiycwe ycwn z`nehLé ìáà älçza äòéãé da ïéàL §©¥©¤¥¨§¦¨©§¦¨£¨¤
éãé daäæa äæ eáø÷iL eäî ,Bì eøîà .óBqa äòmixiryn cg` m` - ¨§¦¨©¨§©¤¦§§¤¨¤

xiryd `vnp jk xg`e ,enewna xg` xiry eaixwde ,ca` el`
yxtedy xiry oebk ,xg` onfa eaixwdl xyt` m`d ,ca`y
yly ly sqenl eaixwdl xyt` m`d mixetikd mei ly sqenl

.yceg y`x ly e` milbxïäì øîà,oerny iaxeáø÷éxyt` - ¨©¨¤¦§§
.ca`y xiryd z` xg` onfa aixwdlïúøtk ïéàå ìéàBä ,Bì eøîà̈§¦§¥©¨¨¨

äåLz`neh ly xg` ote` lr xtkn xiry lk jzhiyly oeik - ¨¨
,eiycwe ycwnäæa äæ ïéáø÷ Càéädf maixwdl xyt` ji` - ¥¨§¥¦¤¨¤

dxiar lr dxtk jxevl ,yxted df xiryyk `ld ,df mewna
.yxted znieqníäì øîàmixiryd on cg` lky s` ,oerny iax ¨©¨¤

mewn lkn ,zxg` dxiar lr xtknìò øtëì ïéàa ïlekzexiar ¨¨¦§©¥©
ly cg` oiprn,åéLã÷å Lc÷î úàîeèlr xtkl xyt` okle §©¦§¨§¨¨¨

.zxg` dxiar ly dxtk jxevl yxtedy xiryd mr zg` dxiar
:ziriax drcBîMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø,oerny iax ly ©¦¦§¤§¨¥¦§

éøéòNly oitqendúà ìëàL øBähä ìò ïéøtëî íéLãç éLàø §¦¥¨¥¢¨¦§©§¦©©¨¤¨©¤
éñBî ,àîhäïäéìò óoitqend ixiryìLylyïéøtënL íéìâømb ©¨¥¦£¥¤¤§¨¦¤§©§¦

å àîhä úà ìëàL øBäè ìòmbìòeiycwe ycwn z`nehda ïéàL ©¨¤¨©¤©¨¥§©¤¥¨
éñBî ,óBqa àìå älçza àì äòéãéïäéìò ósqen xiryíBé ìL §¦¨Ÿ©§¦¨§Ÿ©¦£¥¤¤

íéøetkäuega dyrpdïéøtëî ïäLmbúà ìëàL øBähä ìò ©¦¦¤¥§©§¦©©¨¤¨©¤
å ,àîhämbìòeiycwe ycwn z`nehälçza àì äòéãé da ïéàL ©¨¥§©¤¥¨§¦¨Ÿ©§¦¨

å ,óBqa àìåmbìòeiycwe ycwn z`nehälçza äòéãé da ïéàL §Ÿ©§©¤¥¨§¦¨©§¦¨
äæa äæ eáø÷iL eäî ,Bì eøîà .óBqa äòéãé da Lé ìáàcg` m` - £¨¤¨§¦¨©¨§©¤¦§§¤¨¤

`vnp jk xg`e ,enewna xg` xiry eaixwde ,ca` el` mixiryn
.xg` onfa eaixwdl xyt` m`d ,ca`y xirydíäì øîàiax ¨©¨¤

,dcedi oa oernyïäxiryd z` xg` onfa aixwdl xyt` ,ok - ¥
.ca`yïk íà ,Bì eøîày oaeneéäéuega dyrpd xiryd didiy - ¨§¦¥¦§

íéLãç éLàøa ïéáø÷ íéøetkä íBé ìLly sqend xiry mewna ¤©¦¦§¥¦§¨¥¢¨¦
mb xtkl ick yxted mixetikd mei ly xirydy oeik ,yceg y`x
ly xiryd `a df lry ,`nhd z` lk`y xedh ly dxiard lr

.xtkl yceg y`xCàéä ìáàoitqend ixiryy xnel xyt` ji` - £¨¥¨
íéLãç éLàø ìLeididðéàL äøtk øtëì íéøetkä íBéa ïéáø÷ ¤¨¥¢¨¦§¥¦§©¦¦§©¥©¨¨¤¥¨

,dlLlr mb xtkl `a mixetikd mei ly sqend xiry ixdy ¤¨
drici da yie dligza drici da oi`y eiycwe ycwn z`neh
ly xiry eli`e ,seqa `le dligza `l drici da oi`ye ,seqa

y`x.`nhd z` lk`y xedh lr wx xtkl yxted ycegøîà̈©
íäìlr xtkn mixirydn cg` lky s` ,dcedi oa oerny iax ¨¤

mewn lkn ,zxg` dxiarLc÷î úàîeè ìò øtëì ïéàa ïlek¨¨¦§©¥©§©¦§¨
,åéLã÷åyxtedy xiryd mr zg` dxiar lr xtkl xyt` okle §¨¨¨

.zxg` dxiar ly dxtk jxevl
eiycwe ycwn z`neh lr xtknd oaxwd z` zx`an dpynd

:zetqep zexiar lr xtknd oaxwd z` oke ,cifnaúàîeè ïBãæ ìòå§©§§©
åéLã÷å Lc÷îlk` e` ,`nh `edyk cifna ycwnl qpkp m` - ¦§¨§¨¨¨

,lk` e` qpkpy mcew ea exzd `le ,`nh `edyk cifna miycw
íéðôa äNòpä øéòNlxeba dlry xiryd `ede ,mixetikd meia ¨¦©©£¤¦§¦

,'dlíéøetkä íBéå,envr.ïéøtëî §©¦¦§©§¦
úBøeîçäå úBlwä ,äøBzaL úBøéáò øàL ìòoiae zelw od m` oia - ©§¨£¥¤©¨©©§©£

,zexeng od m`úBââMäå úBðBãfäoiae ,cifna odilr xar m` oia - ©§§©§¨
,ielz my` oaxw `iadl aiig `ede bbeya dxiar wtq lr xar m`

òãBä àìå òãBäel rcep m` oia ,bbeya o`yry zexiar oze`e ± ©§Ÿ©
.el rcep `l m` oiae dxiar wtq lr xary mixetikd mei mcew

lr xar m` ,zelw zexiar odn ,dpynd zx`ane.äNòú àìå äNò£¥§Ÿ©£¤
lr xar m` ,zexeng zexiar odneúBúéøkmiaiigy zexiar - §¥

zxk odilråodilr miaiigy zexiar,ïéc úéa úBúéîel` lk lr §¦¥¦
çlzLnä øéòNmixetikd meia lf`frl,øtëîxfg `l m` elit` ¨¦©¦§©¥©§©¥

xhtp ,mixetikd mei eilr xare ielz my` aiig did m`e ,daeyza
.e`iadln

ewlgpe ,mixg` zepaxwa mixtkzn mipdkdy zx`an dpynd
:mi`pzd dfaçeLî ïäk ãçàå íéðäk ãçàå íéìàøNé ãçàodk-] ¤¨¦§§¥¦§¤¨Ÿ£¦§¤¨Ÿ¥¨©

lr glzynd xirya mixtkzn [dgynd onya gynpy lecb
e .lirl dpyna x`azpy enk ,zexiar x`yäîweligdïéa ©¥

àlà ,çeLî ïäëìe íéðäëì íéìàøNéiniptd xirydy dn lky ¦§§¥¦§Ÿ£¦§Ÿ¥¨©¤¨
ycwn z`neh lr mixeqid on obdl epiid ,mil`xyi lr xtkn
lr dxtke ,seqa drici da oi`e dligza drici da yiy eiycwe
xtkn iniptd xiryd oi` mipdkd lr ,eiycwe ycwn z`neh oecf

,mixetikd meia lecbd odkd aixwny ipyd xtd `l`øtäL¤©¨
,åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò íéðäkä ìò øtëîmz`neha dzid m`y §©¥©©Ÿ£¦©§©¦§¨§¨¨¨

on mdilr obdl dlez xtd ,seqa drici dzid `le dligza drici
elk` e` ycwnl eqpkp m`e ,e`hgy mdl rceeiy cr mixeqid

.mdilr xtkn xtd ,cifna d`neha miycw
íLk ,øîBà ïBòîL éaødcen `nw `pzyäNòpä øéòOä ícL ©¦¦§¥§¥¤©©¨¦©©£¤
ìàøNé ìò øtëî íéðôa,iecie eilr oi`y s` ez`fd ici lríc Ck ¦§¦§©¥©¦§¨¥¨©

äíéðäkä ìò øtëî øtm`e ,iecied `ll eiycwe ycwn z`neh lr ©¨§©¥©©Ÿ£¦
yi `l` ,xtd lr dceezn lecb odkdy iecied xtkn dn lr ok

xnelìL BéecéeL íLkd lr dceezny lecb odkdçlzLnä øéòN §¥¤¦¤¨¦©¦§©¥©
ìàøNé ìò øtëî,zexiar x`y lrìL Béecéå Cklecb odkd §©¥©¦§¨¥¨¦¤
d lr dceeznyíéðäkä ìò øtëî ,øt`le ,zexiar x`y lr ¨§©¥©©Ÿ£¦

mipdk oia welig oi` glzynd xiryd zxtkay `nw `pz ixack
.mil`xyil

àøîâ
zl`ey .zekn zkqn ixg` zereay zkqn recn zx`an `xnbd

:`xnbd÷éìñ úBknî àðz éãkîzrk `vi `pzdy xg`n - ¦§¦©¨¦©§¦
,zekn zkqnnúBòeáL éðúc àðL éàîdpey `edy mrhd dn - ©§¨§¨¥§

iaiegn dpipr zekn zkqn ixdy ,zereay zkqn z` dixg`
:`xnbd daiyn .oaxw iaiegna oecl `pzd xar recne zewln

éðúc íeLîzekn zkqn seqa dpy `pzdy -(.k)ixeqi` iabl ¦¦§¦
ey`x lk z` siwndy ,owfd zzgyde y`xd ztwdìò áéiç©¨©

ztwdíézL Làøä,[zewln h"l miinrt] zeiwln izy -úçà ¨Ÿ§©¦©©
kéîïkéî úçàå ïd`td lr zg`e cg`d cva d`td lr zg` - ¦¨§©©¦¨

xn`py iptn ,ipyd cvay(fk hi `xwie),'mkW`x z`R EtTz `l'Ÿ©¦§©Ÿ§¤
ipta d`t lk lr zewln aiigy `id 'z`t' zaiz zernyne
m` elit`e ,zg` zaa ze`td izy z` glib m` elit`e .dnvr
izy z` glib oky ,zeiwln izy aiig ,zg` mrt wx ea exzd
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תוקף ההשפעה נקרא בשם גבורה דווקא, כמו גבורות גשמים.
ממאמר שבת פרשת וישלח ה'תשכ"ח



xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zereay(iyiy meil)

ìòåzzgydï÷fäaiigïkéî íézLh"l miinrt] zeiwln izy - §©©¨¨§©¦¦¨
,miptd ly cg` cv gelib lr [zewlnïkéî íézLezeiwln izye - §©¦¦¨

,miptd ly ipyd cvd gelib lrähîlî úçàåh"l zg` mrte - §©©¦§©¨
glib m` elit` ,miptdn dhnl `edy ,xhpqd gelib lr zewln
elit`e ,[xeaic ick jeza ef xg` ef e`] zg` zaa owfd ze`t z`

epipyy oeike .zg` mrt wx ea exzd m`ézøz dìò áéiçéîc àãç£¨§¦©©£¨©§¥
,zewln iaeig dnk dilr miaiigy zg` dxdf` -àðzdpy - ¨¨

oic jenqa `pzdúBòeáLyi ea mby iptn dnec `edyïäL íézL §§©¦¤¥
.òaøà©§©

:àøîâä úìàåù .äðùîä øãñá ïåãì äëéùîî àøîâäàëä àðL éàî©§¨¨¨
,zereay zkqna ,o`k dpzyp dn -eäleëì eäì éðúcab`y - §¨¥§§§

mizy' mda yiy mipicd lk z` dpy ,zereay oic `pzd dpyy
,'rax` odyàðL éàîel dpzyp dne -úBàéöé éabdúaL(.a zay) ©§¨©¥§¦©¨

íéòâð úBàøîe(`"n `"t mirbp)eäleëì eäì éðz÷ àìc`pzd myy - ©§§¨¦§Ÿ¨¨¥§§§
ea yiy cg` oic dpey `edy s` ,elld mipicd lk z` `ian epi`

:`xnbd daiyn .'rax` ody mizy'úBòéãéå úBòeáL ,éøîà̈§¦§¦¦
ïéáéúk éããä éaâc äàîehä,dfl jenqa df dxeza miaezky - ©§¨§©¥£¨¥§¦¦

xn`py(a d `xwie)jk xg`e ,'ebe '`nh xaC lkA rBY xW` Wtp F`'¤¤£¤¦©§¨¨¨¨¥
(c weqt my),'ebe 'miztUa `Hal raXz iM Wtp F`'éããäà ïééîãå- ¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨§¨©£¨¥

miaiigzn mdipyay mdipica minec mb mde,ãøBéå äìBò ïaø÷a§¨§©¤§¥
dler oaxw aiig miycw lke` e` ycwnl bbeya qpkpd `nhy

okl ,cxeie dler oaxw aiig bbeya xwyl raypd mbe ,cxeieéðz̈¥
éããä éab eäì,cgia `pzd mze` dpy -àðz ézøz àðúc éãééàå §©¥£¨¥§©§¥¦¨¨©§¥¨¨

eälekody mizy' mda yiy mipic ipy dpy `pzdy oeikne - §
,'rax` ody mizy' mda yiy mipicd x`y z` mb dpy ,'rax`
oic mey dpy `l `pzd mirbp ze`xnae zayd ze`ivia la`

.mipicd x`y z` mb dpy `l okle ,sqep
`pzd :`xnbd dywnçútdpynd z`,úBòeáLamiiqy xg`le ¨©¦§

lz` afr ,rax` ody mizy mda yiy mitqepd mipicd z` `iad
zereay ipicLøôîeipic,äàîehä úBòéãélr xtkn oaxw dfi` §¨¥§¦©§¨

.zereay ipic dligza yxit `l recne ,eiycwe ycwn ze`neh
:`xnbd zvxzneäééléî ïéøèeæc éãééàzerici ipicy oeikn - ©§¥§§¦¦©§

,mihren md d`nehdeäì éøL ÷éñtenvr z` xhte `pzd wlig - ¨¥¨¥§
,dligza mdnéðz øãäåipic dpy jk xg`e -ïLéôðc úBòeáL ©£©¨¥§¦§¦¨

eäééléî.miaexn mdixacy - ¦©§
mizy' mda yiy dpyna miiepyd mipicd z` zx`an `xnbd

:'rax` odyúBòeáL,iehia zreay -òaøà ïäL íézLipte` ipy - §§©¦¤¥©§©
.weqtn minkg eyxc mipte` ipye ,dxeza yxetna eazkp dreay

íézLrayp m` ,cizrd lr md yxetna eazkpy mipte`d ipy - §©¦
ìëBàL,lk` `l seqaleårayp m`ìëBà àlL.lk` seqaleïäL ¤©§¤Ÿ©¤¥
òaøàm` ,xard lr md weqtn eyxc minkgy mipte`d ipy - ©§©

y raypézìëà,lk` `ly xxazneårayp m`ézìëà àlL ¨©§¦§¤Ÿ¨©§¦
.lk`y xxazne
äàîehä úBòéãéqpkpe `nhpy mc`l cxeie dler oaxw iaeig - §¦©§¨

,miycw lk` e` ycwnl bbeyaòaøà ïäL íézLipte` ipy - §©¦¤¥©§©
.weqtn minkg eyxc mipte` ipye ,dxeza yxetna eazkp mlrd

íézLmd yxetna eazkpy mipte`d ipy -Lã÷ úàîeè úòéãé- §©¦§¦©§©Ÿ¤
,miycw lk`e d`nehd epnn dnlrp m`Lc÷î úàîeè úòéãéå- ¦¦©§©¦§¨

.ycwnd zial qpkpe d`nehd epnn dnlrp m`eòaøà ïäLipy - ¤¥©§©
`l la` `nh `edy rci m` md weqtn eyxc minkgy mipte`d
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רנו
oifge` mipya cenr b sc ± iying wxt`nw `aa

àáåéçì åäìåë íúä äî.dxdh oaxw odilr `ian xdhiyke ,od mirbp zeclezd s`y -

ïáø÷ øáòùì ìàòîùé éáø áééçî àì éëåcifd m` - zewln la` .bbeyae ,xn`w -

.zewlne ixiinw cifna oizipzne ,aiigin iaeig ea exzdeàáøãëå:xn`z m`e ,xnelk -

opixn` iyily wxtac .`axck ,oiwel df lr - eilr oiwel oi`e ,`ed dyrn ea oi`y e`l

dwpi `l ik"n opitlie ,`ey zreay lr oiwely

oiwln oic zia la` ,dwpi `lc `ed 'd - "'d

ogky` :dlr opikxte .eze` oiwpne eze`

,recid z` zepyl rayp `ede ,`ey zreay

`edy oa`d lre dy` `edy yi`d lr oebk

enk ,melk ly epi`y xac rnyn "`ey"c ,adf

."`eyd ilaga oerd ikyen" (d ediryi)

ol `pn xwy zreay?m` xkip epi`y dreay

izy "`eyl" "`eyl" :opixn`e .e`l m` zn`

oipr edpz `ey zreayl oipr epi` m` ,minrt

zreay jd :mzd `ax xn`e .xwy zreayl

,"`eyl" "`eyl"c `ieaxn opiaxn `wc xwy

oebk ,xarylc xwyl `l` dxez dzax `l

raypy dryny ,"izlk` `l" e` "izlk`"

,`ey zreayc `inec xwyl eitn dreay dzvi

xarylac `xninl - `ey oeyla dwt` ikdlc

z` zepyl rayp - xaryl `ey dn :ixiinw

.eitn dzviyn dreay z` xar recidàîìùá
éúìëà àìå éúìëà`l rax` ody ,xnelk -

iwl xarylc mizy lr `nlyac .dl zgkyn

- iwl inp lk`e "lke` `l" lre ,`axck -

xar lk`y dryac ,`ed dyrn ea yiy e`lc

.`ed dyrn dlik`e ,"erayz `l" lrìëåà
àåä äùòî åá ïéàù åàì ìëà àìå,eil`ny -

dreaye .dreayd lr xaer ,lke` epi`e ayeia

"`eyl" "`eyl"n iaxzi` `l xaryl dpi`y

`ey zreayc `inec opixn` `dc ,minrt izy

.dzaixìàòîùé éáø øáñ÷dxezd lka -

oi`e ,eilr oiwel dyrn ea oi`y e`l dlek

.zeaxl jixvàéù÷'ek "oiweld od el`c jd" -

dazk el dywedy dreh cinlze ,opiqxb `l

,oiweld od el`c jd il `iyw :extq oeilba

dpi`y ,drh cinlzde .`xnba mixteq deazke

dxn` diteb l`rnyi iax e`l `iddc ,`iyew

iaxl silic .mzd dkxt `xnbc `ibeq `l`

z` zeyrl xenyz `l m`"n zewln l`rnyi

e`l ikd i` :opikxte ."lk" yixce ,'ebe "ixac lk

.aizk "zeyrl" :opipyne !inp dyrn ea oi`y

iiepyl dil dedc ,cinlz eze`l dil `iywe

e`l` oiwel l`rnyi iaxl inp ikd oi` :mzd

`dc ,`id `iyew e`le .dyrn ea oi`y

`l - oiwel l`rnyi iaxl `kd opixn`c

`gxe` `dl opiway jgxk lrc ,`nwezin

`id iax oizipzn opinwene oizrny seqa

.oaxwleéëä éàol mzqe ,zewlna oizipznc -

iaxc `iyw - eilr oiwel dyrn ea oi`y e`l

.opgei iaxc` opgeiä÷åì ïéà åäééåøú éøîàã,xac ly enrha oiwleg mewn lkne -

.ediizbelt yxtn onwle .xnc `nrh dil zil xne xn aidi `l xn aidic `nrhàîúñ
çëùà àðéøçà.dyrn ea oi`y e`l lr oiwel oi`c -øåäèá øéúåîäxedh gqta -

.xykeøáåùäelit` - xedha xizend .mirax`d z` bteq epi` - `nha mvrd z` -

.`nha oky lke ,xedhaéàîîåxizendc `nrh xn`c ,`id awri iax `nzq i`dc -

.`ed dyrn ea oi`c e`l meyn dwel epi`äùòú àì øçàlr zxare xizez m` -

eypr df :xnel ,oie`l x`y ly oypern df dyra aezkd ewzp .eptxyz y`a - e`l

.eptxyiy ,ezxiar zpwzeäæ àåä íùä ïî àìla` ,ea lha zewlnd df mrhn `l -

.dyrn ea oi`y itl zewln ea oi` envr lk
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àäediiteb ze`ivic meyn ,zayd ze`ivin jixt `lc `d - ipzw mirbp ze`xnc `inec

.(` ,d) oiwxita onwl ,mirbp ze`xnc `inecn `l` `aeigl edleka eedc opirci `l

íìåòì.`aiwr iaxk inp dl opinwen `l i`n` yxtn (` ,c) onwl - l`rnyi iaxk

ìáà,`k zereay) mzd xn`c oiaxk `kdc `ibeq - `axcke aiigin iaeig zewln oiprl

,xwy - "izlk` `l"e "izlk`" :(`

"lke`" ,"xwyl inya erayz `l"n dizxdf`e

- `ey edfi`e ,"lgi `l"a xaer - "lke` `l"e

yexita :opiwqn diail`e .recid z` zepyl rayp

"izlk`" :mzd xn` inic ax la` .dxez dzaix

dzaix i`dl `pkixv `le ,`ey - "izlk` `l"e

,rax` ody mizy `nwezin `l dicicle ,dxez

,df itle .zewlnl ipdn ipd ith iyxtn `lc

oiwel dyrn ea oi`y e`l xaqw :wiqnc i`nl

ith ipd iyxtin i`nc :wgvi epiaxl dniz ,eilr

edlek zewln oiprlc ab lr s`c ,d`xpe ?ipdn

mizy eda ipzinl xity jiiy mewn lkn ,oiey

s` ,eda zi` inp oaxw mizyac meyn ,rax` ody

epiaxe .zewlna `l` ixii` `l oizipznc ab lr

oiaxk ef `ibeqc yxit mdxa` oa wgvi

`l"e "lke`" ith iyxtin dicicle ,izyxitck

`l"c dihytc ,"izlk` `l"e "izlk`"n "lke`

ax iab qxhpewa yxitck `adl rnyn "erayz

ick inya erayz `l :`pngx xn`w ikdc ,inic

.dcen oiax elit`e ,onf xg`l dreaya xwyl

"izlk`"a dl iwene dihytn dil witnc `de

`l"n `wtp `adlc meyn epiid ,"izlk` `l"e

"izlk` `l"e "izlk`" `kd aiyg ikdle ."lgi

rnyn `l `xwc meyn ,iyxtin `lc rax` ody

`l"e "izlk`"a dil iwen `le ,`adl `l`

e`la inwe`l dil `gip `lc meyn `l` "izlk`

.`xizi

àáøãëådizlin iziin i`n`c :dniz -

iiez`l dil ded ,daxc` ?`axc

izy "`eyl" "`eyl" :xn`c ,opgei iaxc dizlin

oipr edpz `ey zreayl oipr epi` m` ,minrt

iwl ded opgei iaxc dizlinnc .xwy zreayl

!`axc dizlin e`l i` "lk` `l"e "lke`"a elit`

`l"e "izlk`" `nlya :jixtc epiidc ,xnel yie

e`l - lk` `le "lke`" `l` ,`axck "izlk`

l`rnyi iax xaqwc :ipyne !`ed dyrn ea oi`y

dil zile :yexit .eilr oiwel dyrn ea oi`y e`l

,minrt izy "`eyl" "`eyl" yixc `l` ,`axc

zreayl oipr edpz `ey zreayl oipr epi` m`

`l"e "izlk`" oia lk` `le "lke`" oia ,xwy

."izlk`

ùåøéôá:qxhpewa yxit - dxez dzaix

oi`e .minrt izy "`eyl" "`eyl"n

dteb `yxc `idd`c ,yexita df oi`c ,d`xp

nwl jixtelit`c :yexit ?`py i`ne :(` ,`k) o

epiax yexitk d`xp `l` .inp lk` `le "lke`"

jrxa dprz `l" (k zeny) aizk zepey`xd zexacac ,dxez dzaix yexita :yxitc ,l`ppg

.od cg` xwye `eyc xnel ,"`ey cr" (d mixac) aizk zepexg` zexacae ,"xwy créà
`kdc `pwqnlc meyn ,dil opiqxb `lc qxhpewa yxit - oiweld od el`c jd `iyw ikd

.`kdc `pwqnd itl ,inp dyrn ea oi`y e`l ikd i` :mzd jixte ,eilr oiwel oi`c xaq ivn

opyi oic zia zezin iaiig :mzd xn`wc ,l`rnyi iaxc ayiil dvex mzdc :xnel yi cere

iax xaq `kd `wecc ,ziyixtc i`nle .eilr oiwel oi` xn`c o`nl elit` ,zewln llka

.xity iz` ,"`ey" "`eyl"n eilr oiwelc l`rnyiúàøúäiedc meyn la` - `id wtq

rax` "wxtac :dnize .eilr oiwelc yiwl yix xaqwc ,xhtin `l dyrn ea oi`y e`l

ied `l eizty zniwrc ,lewa dbidpde dnqg yiwl yix xht (a ,dq oixcdpq) "zezin

(a ,v `rivn `aa) "milretd z` xkeyd"ac ,xn`w opaxc `ail` mzdc :xnel yie !dyrn

.opaxc `ail` ixn` `p`e ,xnelk .`id dcedi iax ipn `d :yiwl yix ipyne ,mirax`d z` bteqe xnen xind m`c oizipznn opgei iax dil jixt
la`
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eälek íúä äî ,éðú÷ íéòâð úBàøîc àéîec àä̈§¨§©§§¨¦¨¨¥©¨¨§
!àáeiçì eälek éîð àëä óà ,àáeiçì¯éaø íìBòì §¦¨©¨¨©¦§§¦¨§¨©¦

ì ìàòîLé éaø áéiçî àì éëå ,ìàòîLéøáòL¯ ¦§¨¥§¦¨§©¥©¦¦§¨¥§¤¨©
øîàc ,àáøãëå ;áéiçî éáeiç úB÷ìî ìáà ,ïaø÷̈§¨£¨©§©¥§©¥§¦§¨¨§¨©
àéîec ø÷L úòeáL äøBz äúaéø Leøéôa :àáø̈¨§¥¦§¨¨§©¤¤§¨

ì àåM äî ,àåL úòeáLcéîð ø÷L óà ,øáòL ¦§©¨§©¨§§¤¨©©¤¤©¦
ì.øáòL¯"ézìëà àì"å "ézìëà" àîìLa¯ §¤¨©¦§¨¨¨©§¦§Ÿ¨©§¦

éîð ìëàå "ìëBà àlL" ,àáøãk¯Ba LiL åàì ¦§¨¨¤Ÿ©§¨©©¦¨¤¥
ìëà àìå "ìëBà" àlà .àeä äNòî¯åàì ?éànà ©£¤¤¨©§Ÿ¨©©©¨

!àeä äNòî Ba ïéàL¯åàì :ìàòîLé éaø øáñ÷ ¤¥©£¤¨¨©©¦¦§¨¥¨
.åéìò ïé÷Bì äNòî Ba ïéàL¯éaøc àéL÷ ,éëä éà ¤¥©£¤¦¨¨¦¨¦©§¨§©¦

ïðçBéíúñk äëìä :ïðçBé éaø øîàc ;ïðçBé éaøcà ¨¨©§©¦¨¨§¨©©¦¨¨£¨¨¦§©
,"íBiä Bæ økk ìëBàL äòeáL" :øîúàå ,äðLî¦§¨§¦§©§¨¤©¦¨©

dìëà àìå íBiä øáòå¯Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø §¨©©§Ÿ£¨¨©¦¨¨§¥¨¦
Bðéà :øîà ïðçBé éaø ;ä÷Bì Bðéà :eäééåøz éøîàc§¨§¦©§©§¥¤©¦¨¨¨©¥
åàì ìëå ,äNòî Ba ïéàL åàì äåäc íeMî ,ä÷Bì¤¦©£¨¨¤¥©£¤§¨¨
:øîà Lé÷ì Léøå ;åéìò ïé÷Bì ïéà äNòî Ba ïéàL¤¥©£¤¥¦¨¨§¥¨¦£©
àì ÷ôñ úàøúäå ,àéä ÷ôñ úàøúä ,ä÷Bì Bðéà¥¤©§¨©¨¥¦§©§¨©¨¥Ÿ

!äàøúä dîL¯.çkLà àðéøçà àîúñ ïðçBé éaø¯ §¨©§¨¨©¦¨¨§¨¨©£¦¨©§©
øéúBnä ìáà :ïðúc ,àîúñ éàä àîéìéà ?àîúñ éä¥§¨¨¦¥¨©§¨¨¦§©£¨©¦
;íéòaøàä úà ä÷Bì Bðéà àîha øáBMäå øBäha©¨§©¥©¨¥¥¤¤¨©§¨¦

àîha øáBL àîìLa¯eøaLz àì íöòå" :áéúëc ¦§¨¨¥©¨¥¦§¦§¤¤Ÿ¦§§
éàî ,øBäha øéúBnä ìáà .ìeñôa àìå øLëa ,"Bá§¨¥§Ÿ§¨£¨©¦©¨©
ìëå ,äNòî Ba ïéàL åàì éåäc íeMî åàì ?àîòè©£¨¨¦§¨¥¨¤¥©£¤§¨
éaøc éànîe ?åéìò íé÷Bì ïéà äNòî Ba ïéàL åàì̈¤¥©£¤¥¦¨¨¦©§©¦
ïé÷Bì ïéà äNòî Ba ïéàL åàì :øîàc ,àéä á÷òé©£Ÿ¦§¨©¨¤¥©£¤¥¦
áeúkä àác íeLîe ,àéä äãeäé éaø àîìc ?åéìò̈¨¦§¨©¦§¨¦¦§¨©¨
.é÷ì éëä åàì àä ,äNòz àì øçà äNò ïzéì¦¥£¥©©Ÿ©£¤¨¨¨¦¨¥
ãò epnî øúpäå ø÷a ãò epnî eøéúBú àì" :àéðúc§©§¨Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§©Ÿ¨¦¤©
øçà äNò ïzéì áeúkä àa ¯ "eôøNz Làa ø÷aŸ¤¨¥¦§Ÿ¨©¨¦¥£¥©©
;äãeäé éaø éøác ,åéìò ïé÷Bì ïéàL øîBì ,äNòz àìŸ©£¤©¤¥¦¨¨¦§¥©¦§¨
íeMî àlà ,äæ àeä íMä ïî àì :øîBà á÷òé éaø©¦©£Ÿ¥Ÿ¦©¥¤¤¨¦
äNòî Ba ïéàL åàìå ,äNòî Ba ïéàL åàì äåäc©£¨¨¤¥©£¤§¨¤¥©£¤
äòeáL" :çkLà àîúñ éàä àlà !åéìò íé÷Bì ïéà¥¦¨¨¤¨©§¨¨©§©§¨
dìëàå ,"dpìëBà àlL äòeáL" ,"Bæ økk ìëBà àlL¤Ÿ©¦¨§¨¤Ÿ§¤¨©£¨¨
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רנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zereay(iyiy meil)

éðz÷ íéòâð úBàøîc àéîec àäz` d`ian dpynd `lde - ¨§¨§©§§¨¦¨¨¥
,mirbp ze`xnl dneca d`nehd zericie zereayeälek íúä äî©¨¨§

àáeiçìaeigl md mipte`d zrax` lk mirbp ze`xnay myk - §¦¨
,dxdh oaxw `iai epnn xdhiyk mirbpd d`xnn cg` lk lreóà©

àáeiçì eälek énð àëälk d`nehd zericiae zereaya mb - ¨¨©¦§§¦¨
m`e ,cxeie dler oaxw mdilr `iane aeigl md mipte`d zrax`
`le l`rnyi iaxk `l dpi` dpyndy `xnbd ziiyew zxfeg ok

.`aiwr iaxk
.l`rnyi iax zrck epizpyny dpey ote`a zx`an `xnbd

:`xnbd zvxzníìBòìk epizpynéaø áéiçî àì éëå ,ìàòîLé éaø §¨©¦¦§¨¥§¦Ÿ§©¥©¦
ìàòîLézreay raypd z` aiign epi` l`rnyi iaxy dne - ¦§¨¥

xwyìøáòLaiig epi`y epiid ,xard lr -,ïaø÷rayp xy`k dfe §¤¨©¨§¨
bbeya,ìáàaeig,úB÷ìî,cifna xwyl raype ea exzdy ote`ae £¨©§

áéiçî éáeéçinWa EraXz `le' lr xary iptn ,l`rnyi iax ¦¥§©¥§Ÿ¦¨§¦§¦
'xwXl(ai hi `xwie)aiigy cifna xard lr raypa zwqer dpynde , ©¨¤

`ed llkde ,dyrn ea oi`y e`l `id xwy zreayy s`e .zewln
zreay lr mewn lkn ,eilr oiwel oi` dyrn ea oi`y e`l lky

,oiwel xarylc xwyàáø øîàc ,àáøãëåäúaéø Leøéôa ,däøBz §¦§¨¨§¨©¨¨§¥¦§¨¨
àåL úòeáLc àéîec ø÷L úòeáLoky ,`ey zreayl dneca - §©¤¤§¨¦§©¨§

'`eXl Lidl` 'd mW z` `Vz `l' weqta(f k zeny)oeyl azkp , Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§
epcnll icka z`fe ,xwy zreay lr xacn weqtdy s` '`ey'äî©

zreayy myk -àåM`idì,øáòL,recid z` zepyl raypy ¨§§¤¨©
,zewln dilr aiigeóàzreayénð ø÷Lraypyk `id mb - ©¤¤©¦

ìøáòLlr xwy zreay rayp m` la` ,zewln dilr aiig §¤¨©
eayl dnec dpi` ef dreayy iptn dwel epi` ,cizrd`ey zr

.xard lr `idy
ody mizy' xwy zreaya oi` df xe`ia itl :`xnbd dywn

ixdy ,'rax`àîìLaoebk ,xaryl xwy zreay rayp m` ¦§¨¨
raypdézìëà,lk` `l zn`aeézìëà àìådwel ,lk` zn`ae ¨©§¦§Ÿ¨©§¦
àáøãkcizrd lr rayp m` oke ,miwel xard lr xwy zreayay ¦§¨¨

énð ìëàå ìëBà àlLy iptn dwely oaen mby -äNòî Ba LiL åàì ¤Ÿ©§¨©©¦¨¤¤©£¤
,àeä,lk`y jka ezreay lr xar okyàlàcizrd lr raypyk ¤¨

y,ìëBàezreay lr xareéànà ,ìëà àìå`ld ,dwel recn -åàì ©§Ÿ¨©©©¨
,àeä äNòî Ba ïéàL,lke` epi`yk dreayd lr xaer `ed ixdy ¤¥©£¤

ixdy ,dilr miwely dxezd dzaix `l cizrd lr xwy zreaye
:`xnbd zvxzn .`ey zreayl dnec dpi`ìàòîLé éaø øáñ÷̈¨©©¦¦§¨¥

dlek dxezd lkay,åéìò ïé÷Bì äNòî Ba ïéàL åàìlr miwel okle ¨¤¥©£¤¦¨¨
,xard lr `idyk oiae cizrd lr `idyk oia cifna xwy zreay
xwy zreay rayp m`y `id 'rax` ody mizy' dpynd zpeeke
xard lr xwy zreay rayp m`e ,oaxw aiig bbeya cizrd lr

.dwel ,cifna
:`xnbd dywnéëä éàzewln aeiga zwqer epizpyny ,ok m` - ¦¨¦

oiwel dyrn ea oi`y e`ly xaeqd l`rnyi iax zrck `ide
,eilrïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc àéL÷cg` mewna opgei iax ixacn - ©§¨§©¦¨¨©§©¦¨¨

,xg` mewna eixac lräðLî íúñk äëìä ,ïðçBé éaø øîàc- §¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦§¨
dpyy mieqn `pz ly my da xkfp `le zwelgn da oi`y dpyn

dzenk dkld ,dze`iaxy `vnpe ,dpyn mzq `id ixd epizpyne ,
,eilr oiwel dyrn ea oi`y e`ly epizpynk wqet opgeiå,dyw §

ixdyøîzàraypd ,sqep oicøáòå ,íBiä Bæ økk ìëBàL äòeáL ¦§©§¨¤©¦¨©§¨©
dìëà àìå íBiä,xkikd z` -eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø ©§Ÿ£¨¨©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§

y mdipy exn` -,ä÷Bì Bðéà,oicd mrha ewlgp j`,øîà ïðçBé éaø ¥¤©¦¨¨¨©
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בכל חסד וחסד שהקדוש־ברוך־הוא עושה לאדם צריך להיות שפל רוח במאוד.
ממאמר שבת פרשת וישלח ה'תשכ"ח
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,l`rnyiéëä åàì àä,df ilel la` -àîéé÷xyt` m`d - ¨¨¨¦¨§¨
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.ycew mlrde ycwn mlrd lr elit` zewln aiigy `aiwr
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e` miycw lek`l xeqi`d z`e d`nehd z` d`xzda exikfd m`
ipy wx yi ok m`e ,ycwnl qpkidl xeqi`d z`e d`nehd z`
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רנט oifge` mipy` cenr c sc ± iying wxt`nw `aa
úçà àìà áééç åðéàxcd ike ,eilr zxq`p - dpey`x dreay eilr raypy xg`nc -

z` miiwl rayp :(` ,fk zereay) onwl opze ,devnd z` miiwl rayp dil ded razyi`

.oaxw zreayn xeht - miiw `le devndàéä åæe`l dl `iedc ,dlr iwlc `adl -

.iwl `l - lk` `le "lke`" la` ,dyrn ea yiy'åë äì øáñ àø÷éòî àìàjkld -

dia xcdc ,`xza `nzqk dil `xiaq opgei iax

.`ziinwn iaxäîå÷îî äææ àì äðùîådpyne -

xg`n ,dznizqn ea xfgy it lr s` ,dpey`x

zleki did `l - micinlzd aexa dhyty

dlhale mditn dgkyl iax xg`y zexeca

likynde ,odizy z` egipde ,yxcnd zian

.dpey`xd on ea xfgy ,xwir dpexg`y oiaiåàì
ïéã úéá úúéî úøäæàì ïúéðùxen`d e`l -

xeari m`y `l` ,zewln yperl ozip `l zaya

.lwqie dliwqa `edy dxznd ea dxzi eilr

- zewln ea dxzde dliwq ea dxzd `l m`e

eazk zewln yperl `ly ,zewll epic oi`

iaxk `pniwe` ikdl :opipyne .dlgzn

ozipy e`l :zekn zkqna xn`c ,l`rnyi

zewln ea exzd m` ,oic zia zzin zxdf`l

iaiig zg` :`ipzc ,eze` oiwln dzin `le

llka opyi oic zia zezin iaiig zg`e zezixk

.l`rnyi iax ixac ,mirax` zewlnåàì àä
àáé÷ò éáøë àî÷åúî éëä`iyw `de ,dinza -

iaxlc (` ,b) lirl xn`ck ,d`nehd zerici

!ycwne ycw mlrd lr aiig epi` `aiwr:éðùîå
àéä ìàòîùé éáø úøîà åàìol `iyw iedc -

`le zewlnl `pniwe`e ,oaxw iab zereay

meyn e`l i` ,inp `aiwr iaxl - ol `iyw

,oic zia zzin zxdf`l ozipy e`lc `iyew

oi`c zekn zkqna `aiwr iaxl dil opirnyc

ded oaxwl zerici ol `iyw ded i` ,eilr oiwel

iaxe oizipzn dlek zewlnl dl opinwen

iaxc `ail` dnwe`l ol `gip dede ,`aiwr

,diail` i`znizq edlekc meyn `aiwr

iax oizipzn mzq :(` ,et oixcdpq) opixn`c

iax `ztqez mzq dcedi iax `xtq mzq xi`n

.elaw epnn ,`aiwr iaxc `ail` edleke ,dingp

éëä éà.zewlnl oizipznc -úåòéãérnync -

o`k oi`e edpip ze`xzd `d ?opz ikid ,enlrpe

!mlrdàéù÷ àì àäjl oi` m` ,xnelk -

.jk uxzl yi ef zxg` `iyewïééåäã àåä éúøú
d`nehd z` exikfd ok m` `l` zewln oi`c -

`ed izxze ,ycwnde d`nehd z` e` ycewde

.ycwnl zewlne ycewl zewln ,`ki`c

d`neh mlrd :rax` `ki` oaxwl `nlyac

`ae d`neh mlrd ,el `ed xekfe ycew lk`e

,elk`e ycew mlrd ,el `ed xekfe ycwnl

.d`nehd z` `ed xekfe ,el qpkpe ycwn mlrd

ãøåéå äìåòá äæ éøä åúåcifna `de -

.dzniwe`óñåé áø øîà àìàiax `le l`rnyi iax `l :jl `iywce .oaxwl mlerl -

,`aiwr iaxk dl aiqp zereaya :opiqxb ikde .i`pzc `ail`e dnzq iax - `id `aiwr

mzqn `le .l`rnyi iaxk dl aiqp zericiaiaxl zereay :xn`w ikd `l` ,edpinzq

.rax` ody mizy l`rnyi iaxl zerici ,rax` ody mizy `aiwràúòîùì àúéøîà
'åë`ail` dl aiqp i`dc xn`e ,`pdk ax iptl sqei ax ly ef dreny izyxit ip` -

mzqn i`ce `l` .edpinzq `le dil `xiaq `le aiqp `niz `l ,sqei ax xn`wc i`pzc

`nrhe ,l`rnyi iaxk zericiae `aiwr iaxk zereaya ,dl xaqw ikde ,iax edpinzq

.xn`w diytpcíéîòô éðù íìòðå íìòðåoaxw z`neh iab iaizk "mlrpe" ixz -
äìåò
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ìáàwxta xn`ck ,iz` `l "izlk` `l"e "izlk`" hrnlc - iwl `l lk` `le lke`

ilekl aiig - wxfe "wexf` `l"e .`adl hrnne `adla i`wc (a ,`k zereay) iyily

(` ,fk) mzd dl ipzw `dc ,devnd lhal rayp ihernl iz`c inp xninl `kile .`nlr

?eilr oiwel oi` dyrn ea oi`y e`lc `kdn wiic ikid :xn`z m`e .oizipzn jdc `yixa

:xnel yie !wtq z`xzd iedc meyn `nrh `nlc

r rayp elit` xhtc dil rnyncewxfe xkkd l

aiyg inp `d edine .dwixf zrya ea exzde mil

,elha `le elhia xn`c o`nl wtq z`xzd

wxta ditpk xaiy elit` wtq z`xzd aiygc

wx yyeg epi` ,inp i` .(a ,eh) zeknc `xza

olpne :xn`z m`e .oizipzn` biltc `pz `evnl

xkk wxefa ixii` `kdc oizipzn `nlc ?biltc

`xiaq ediiexz mlerle ,i`ce z`xzd iedc mil

oizipzne ,dyrn ea oi`y e`l lr oiwelc edl

!wtq z`xzda ixii` (a ,fk zereay) iyily wxtc

oizipznk ixii`c dil rnyn oizipznc :xnel yie

oizipznn xity lirl iziin oke .(my) onwlc

xhtc xninl `ki`c ab lr s` xedha xizenc

izii` mewn lknc ,wtq z`xzd oda yic meyn

xhtc `nrh i`dac ,oizipzn` `pz biltc di`x

.oizipznc jd xehtl yi xedha xizenøãäå
m`e - eilr oiwel oi` dyrn ea oi`y e`l xaq

jixt (` ,bn oileg) "zetixh el`" yixac :xn`z

:zifka xne`d ixack dkld xn`c opgei iaxl

dlhip :opze ,dpyn mzqk dkld opgei iax xn`de

`de ?jixt i`ne !melk dpnn xiizyp `le cakd

"zetixh el`"c :xnel yie !sicr `xza `nzq

jiiy `le ,`id `zlin `cg "zexiyk el`"e

awri epiax axde .`ziixzae `ziinw eda xninl

opgei iax xn`de :eyexit ikdc uxiz y"pilxe`c

el`"c `nzq jgxk lr - dpyn mzqk dkld

mzq i`c ,`id `ziilrn `nzq e`l "zexiyk

xn`de ?dizeek weqtl jxved i`n` `ed xenb

.dpyn mzqk dkldc `pnif `cg opgei iax

úåàøîxnel oi`e - `ki` zewln i`n mirbp

e` ,qpkpe ycwnl qpkil `ly ea exzd m` oebk

epiid ok m`c .lk`e ycew xya lek`l `ly

qpkil `ly ea exzd m`e ,d`nehd zerici

xn` `d - ezvignn miptl qpkpe diel dpgna

,iwl `lc (` ,fq migqt) "mixac el`" wxta

i` la` ."ayi cca" aizkc dyrl ewzp aezkdy

xdhpy xg`l oaxw yic ,`gip - oaxw oiprl ixii`

.erbpn

õöå÷á`l` oiwel oi`c `kd rnyn - ezxda

.mirbp ze`xn drax` zvivw lr

(a ,alw zay) "dlinc xfril` iax" wxtac :dywe

oi`c .mixedh mirbp zvivw lr s` iwlc rnyn

,ezxda uvwpe :jixte ,dceard z` dgec zrxv

!ezxda uvewc e`l igce dcearc dyr iz`c

iwlc rnyn ?xninl `ki` i`n oixedh mirbp ,mi`nh mirbp gpizd .dliah xqegn :ipyne

drax`a `l` ixii` `l inp mzdc :mdxa` oa wgvi epiax xne`e !mixedh mirbp zvivw`

oi`y itl dxedh dil ixwe ,ddk e` dfae dfa eipira cnrc oebk - xn`wc mixedhe ,ze`xn

.lah xaky ,dliah xqegn oi`e hlgenàä- zerici dyw `aiwr iaxk `nwezn ikd e`l

ded ,eilr oiwel oic zia zzin zxdf`l ozipy e`l `aiwr iax xaq ded i` i`ce `dc :dniz

,oizipzn ixii` zewlnlc oeik ,zerici dil `iyw ded `le .`aiwr iaxk xity oizipzn `iz`

yie !eilr oiwel oic zia zzin zxdf`l ozipy e`l oizipznc `pz xaqc xninl jixhvi`c

ixii` oizipznc ab lr s` `aiwr iaxk oizipzn opinwen ik zerici dil `iywc :xnel

l`rnyi iaxk la` .dil irain ze`xzd zerici ikd i` :ikd xza wiqnck ,zewlnl

zewlnle l`rnyi iaxkc ,zewlnle `aiwr iaxk iwen i`n` :jixtc ,"ikd i`" ayiil yic ,xity iz` `zyde .zewlnl oia oaxwl oia ixii` oizipznc ,zerici ipzwc `d xity iz` - zewlnle

.ziyixtck ,xity iz`éáøoiwelc xaq ivn ikide .l`rnyi iaxc `ail` lirl `xnbd xn`ck ,eilr oiwel dyrn ea oi`y e`l `aiwr iax xaq ok m` :xn`z m`e - zewlnle inp `aiwr

xninl `ki`c ,xnb ivn `l `ed `qpw oinnef micr xne`c `aiwr iaxe ,(a ,a) zeknc `nw wxta xn`ck oinnef micre rx my `ivenn xnbc meyn - eilr oiwel xn`c o`nl `de ?eilr

dreay iab `wecc ,lirl ziyixtc i`nle ."dwpi `l"n eilr iwle ,`id `ey zreay "izlk` `l"e "izlk`" :(a ,k zereay) iyily wxta xn`c inic axk xaq `nlcc :xnel yie !qpw oky

.xity iz` ,eilr iwlc lirl xn`w
mlrpe
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oifge` mipya cenr c sc ± iying wxt`nw `aa

`nw ,(my) "rci `ede epnn mlrpe" ,(d `xwie) "`nh `ede epnn mlrpe" :cxeie dler

`xw jci`e ,ycwn mlrd lr aiig epi`e aiig `ed d`neh mlrd lr :dipin xnbinl `wec

drici dzidy xg`lc yexce "mlrpe" ixz oia "rci `ede" lhd :`yxcl `ed `xizi

`hgy rci `l i`c ,`xw `kixv `l seqa dricie dlgza drici irac xninle .mlrp

oaxw iziil i`n`?òãéù ììëîyxtn onwl -

.dl'åë øîåì ãåîìú äî ïë íàiax `nl` -

.l`rnyi iaxk ,aiign inp ycwn mlrd`

éèåòéîå ééåáéø ùéøããiieaixc `yxcn -

,ek zereay) iyily wxta dil `wtp iherine

zernyna dxezd z` yxec did `ly ,(`

.oiherine oiieax zernyna `l` zehxte zellk

daix "rayz ik ytp" :yixc ikd zereay iabe

z` hrin "aihidl e` rxdl" ,zereayd lk

dnecd lr `l` aiig epi`y cnile ,ieaixd

dil yixcc `le .ezenk `adl `diy herinl

e` rxdl" `nipc ,hxte llk zernyna

ea `iadl jl oi`e `ed llk ly eyexit "aihidl

x`y `le ,dahde drxd - ecal `ed `l`

lky .dahde drxd epi`y `adl elit`e mixac

llka oi` dil zi` hxte llk dxezd yxecd

`pixg` `llk iz` xcd ike ,hxtay dn `l`

xy` lkl" dixza aizkc `kd ik `hxt xza

llka hxtd lr siqez m` jl ic ,'ebe "`hai

oirk eidie dahde drxd oda oi`y mixac oexg`

hxtl dnec epi`y xaryl `le ,`adla hxtd

epiide .ihernl `nw llk ipd` ikdlc ,llk

oirk `l` oc dz` i` llke hxte llk :xne`c

ici lr hxtd lr siqedl dz` oc xnelk ,hxtd

eilr siqedl oc dz` i` la` ,oexg`d llk

oi` hrine daixa yxecd la` .el dnecd `l`

,zvwna ehrnn `l` llk ly eyexit hxtd

`l` oey`xd ieaixa daix lkd z` `l ,xnelk

df dil rnzyn `xza ieaix `la .ea `veike df

dixza `pixg` ieaix `z` ik jkld ,ea `veike

`le ,hxtd oirk `ly elit`e `a zeaxl -

on `ivedl ie`xd cg` xac `l` herind hrin

yixc ikd `aiwr iaxe .lkd on xzei dfd llkd

on hrnn epi`e ,"rayz ik" i`dl iyily wxta

`ed hxt .devnd z` lhal rayp `l` herind

`l` llka oi` hxte llk jkitl ,yexit oeyl

z` hrnn `l` ,yexit epi` herin .hxtay dn

dnecd lk z` xiiyne zvwna llkd zernyn

xnbp" wxta oixcdpqa yxetn jk ,herinl

daixc ,"zilze znede" iab (` ,en) "oicd

`ieax `la hxtd oirk lk `ian dicegl herine

dxezd z` yxecy `nlra dil opirny xnelk ,herine ieaix yixc inp iaxe .dixza

.hxte llk zernyna `le herine ieaix zernynaúåøèùä ïî õåçel aiig did -

x`ya la` .iect epi` - epa oeicta odkl xhy eze` df ozpe mirlq dyng xhya mc`

`l oicet oi` :opzc ,zexeka zkqna oizipzna dilr ibilt opaxe .oicet mixac lk

.zerwxwa `le zexhya `le micaraåéåãôå.rnyn xac lka -ììëå øæç äãôú-

i`pz `ki` ,"sqk jkxra" aizk xcde ,iaizk iccd iab "eiect"e "dctz"c it lr s`e

mpece mdipia hxt lhd - mdixg` hxtde dfl df oikenqd zellk izya edl `xiaqc

.llke hxte llkaúåò÷ø÷ì åù÷åäù.(dk `xwie) 'ebe "mze` mzlgpzde" -ïôåâ ïéà
ïåîî.eay di`xl `l` cner epi`e ,melk dey epi` xiipd -úåøèù èòéîody -

.oenn opi`y ,lkd on xzei hrnl oiie`xìåñä.dcecg ur zkizg -ääøéñ.uew -

áúëîä.`"tixb oixewy hxg -èøôå ììë ùéøãzzpe" ,hxt "rvxn" ,llk "zgwle" -

.'eke zkzn ly yxetn hxtd dn :llke xfg ,oezpd xac lk "epf`a
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íìòðådler oaxwa d`neh iab iaizk "mlrpe" ixz :qxhpewa yxit - minrt izy mlrpe

lr dipin xnbinl - `nw ,"rci `ede epnn mlrpe" "`nh `ede epnn mlrpe" ,cxeie

lhde ,dyxcl `ed `xizi `xw - jci`e ,ycwn mlrd lr `le aiig `ed d`neh mlrd

drici irac xninle .mlrp drici el dzidy xg`lc yexce "mlrpe" ipy oia "rci `ede"

rci `l i`c ,`xw ira `l seqa dricie dlgza

.qxhpewd oeyl o`k cr .oaxw iziin i`n` `hgy

jixhvi` i`n`c ,'` :eyexitl daxd dywe

,ycwn mlrd lr aiig epi`c xninl "mlrpe"

,rcz ?dixhtinl `xw jixhvi`c iziz idnc

mlrd lr eaiigl "mlrpe" jixhvi` iaxl `dc

jixv `l `ziixza dricilc yxitc ,cere !ycwn

m` - oaxw iziin i`n` `hgy rci `l i`c ,`xw

drici irail "rced e`" aizkc ze`hgd lka ok

dricil "rci `ede" yixc iax ixd ,cere !dlgza

lr s` `zlinc `gxe`l `xw aizke ,`ziixza

dricil jixhvi` ,inp i` .jixhvi` `lc ab

.el rcepy mcew oaxw yixtd ihernl `ziixza

zezixk) "dhigy mc" wxta xn`c o`nl elit`c

m`e ,dlgza drici ira `l i`ce my` (a ,ak

,z`hgk yecw ied rciy mcew eny` yixtd

,cere !drici irac dcen - "eil` rced e`" aizkc

iaxc xn`w (a ,hi zereay) ipy wxt seqac

ixz jixvncn dlgza drici ira `l l`rnyi

rnyn ,d`neh mlrdle ycwn mlrdl "mlrpe"

dil yixc dlgza drici irac `aiwr iaxc

iaxc :mz epiaxl d`xp jkl !`xizi "mlrpe"n

.rciy llkn - `xizi "mlrpe"n dil yixc `aiwr

rciy llkn yixc ditebl iz`c "mlrpe"n iaxe

"mlrpe" "mlrpe" :yxtl yi cere .eax zia zrici

,"mlrpe" ixz oia "rci `ede" icy - minrt izy

mcewe dnlrd xg` drici `ki` `zydc

.dnlrd

éáøiieaix yixcc meyn xaryl aiignc `aiwr

`aac `nw wxtac :xn`z m`e - iherine

iax xn`w "oixpic oirlq" iab (a ,c) `rivn

,zerwxw ceary zxitk lr oirayp oi`c `aiwr

iieaix yixcc o`nlc ,ihxte illk yixc ok m`e

gkenck zexhy `l` opihrnn `l iherine

yie .`gip awri iax mzd iqxbc mixtqle !jenqa

yixcc o`n elit`c :xnelik ,iherine iieaix

zerwxw ihernl cg znwen iherin ixz `ki`

"daexn" wxta rnynck ,zexhy ihernl cge

mey inp dil zi` `aiwr iaxe ,(` ,bq `nw `aa)

yie .zerwxw ihernl zereay iab `pixg` herin

(a ,fp `rivn `aa) "adfd"c `iddc :miyxtn

`l` ,dyxc xwir dpi` - llke hxte llkn "yi` ozi ik"c `xwn dreayn rwxw hrnnc

iherin `aeh `ki` mzde .dreay inp opihrnn "ryt xac lk lr"n ltk opihrnnc `xwn

- "yi` ozi ik" ,izixg` `yxcl `z` "yi` ozi ik"c `xwe .zerwxwe zexhy hrnl

cere .'ek mipy milk dn (a ,hl my) - "milk sqk" ,yi` `edyk oziy cr (` ,an zereay)

dil yxc `l` ,yixc `l hrine daixe hrin - iherine iieaix yixcc o`n elit`c :xnel yi

`aiwr iaxc xninl ivne ,(` ,dl xifp) "mipin dyly" wxt rnynck ,hxte llke hxta

ozi ik" (a ,fp) `rivn `aaa `xnb yixc `peeb i`dkc .hxte llke hxta zereay iab yexci

yixcc o`n (` ,dl xifp) "mipin dyly" wxtae ,llke hxte llka 'ebe "xeng edrx l` yi`

.hxte llke hxta dil yixc hrine daixìëá`nw wxta ibiltc `d - mc` xeka oicet

,encew epa :xne` dcedi iax ,epal mcew `ed zectl epae zectl `ed iab (` ,hk) oiyecwc

dxeza daezkd deln dcedi iaxl ,micareyn ynge oixeg ipa yng `ki`c oebk :yxtne

,zerwxwa wixtnc e`l - micareyn jpd sixhe odk lif`e ,`inc xhya daezkd delnk

.odkl minc ozie mxkni `l`åàöé,xkn zexhya jiiyc `kd rnync `d - zexhy

.(izkec x`yae ` ,gn oiyecw a ,dt zeaezk) xg` mewna yxetn ,zexhy ihernl jixhvi`cnàéðúãur ly dxepn iab (a ,gk zegpn) "dax unewd"c `iddn iiezi`l ivn ied - rvxn

.xiykn dcedi iaxa iqei iaxe lqet iax ,oexhqib lye xa` lyeìåñäcwndc ,ipzw "ef xnel jixv oi`e ef" - gcwnde dxiqde,iax eda dcenc ,`yixa ipzinl dil ded azkne hgne g

.zkzn ly odyúåáøì.mq hrnn `dc ,`wec e`l - cia gwlpd xac lk
`pzc
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"íìòðå"¯"òãé àeäå" ,òãéc ììkî¯ézL ïàk éøä §¤§©¦§¨§¨©§¨©£¥¨§¥
?"íìòðå" "íìòðå" øîBì ãeîìz äî ïk íà ,úBòéãé§¦¦¥©©§©§¤§©§¤§©

.Lc÷î íìòä ìòå äàîeè íìòä ìò áéiçì¯ §©¥©¤§¥§¨§©¤§¥¦§¨
úBòeáL ,déLôðc déîòè déì úéàc úBòéãéa ïçkLà©§§©¦¦§¦¥©§¥§©§¥§

?ïìðî déLôðc déîòè déì úéìc¯àeä àøáñ §¥¥©§¥§©§¥§¨©§¨¨
éaøk dì øáñc úBòéãéa ïçkLà :àðéøçà àðMéì)¦¨¨©£¦¨©§§©¦¦§¨©¨§©¦
?ïìðî àáé÷ò éaøk dì øáñc úBòeáLa ,ìàòîLé¦§¨¥¦§§¨©¨§©¦£¦¨§¨©
áéiçî à÷ àîòè éàî àáé÷ò éaø :(àeä àøáñ§¨¨©¦£¦¨©©£¨¨§©¥

ìééeaéø Léøc éîð éaø ,éèeòéîe ééeaéø Léøãc ?øáòL §¤¨©§¨¥¦¥¦¥©¦©¦¨¥¦¥
;éèeòéîeíãà øBëa ïéãBt ìka :øîBà éaø ,àéðúc ¦¥§©§¨©¦¥©Ÿ¦§¨¨

íãà øBëa ïéãBt ìka :éøîà ïðaøå ,úBøèMä ïî õeç¦©§¨§©¨©¨§¦©Ÿ¦§¨¨
?éaøc àîòè éàî .úBò÷ø÷å úBøèLe íéãáòî õeç¥£¨¦§¨§©§¨©©§¨§©¦

"Lãç ïaî åéeãôe" :éèeòéîe ééeaéø Léøc¯,äaéø ¨¥¦¥¦¥§¨¦¤Ÿ¤¦¨
"íéì÷L úLîç óñk Ekøòa"¯"äcôz" ,èòéî §¤§§¤¤£¥¤§¨¦¦¥¦§¤

¯äaéøå èòéîe äaéø ,äaéøå øæç¯,ìkä äaéø ¨©§¦¨¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ
.úBøèL èòéî ?èòéî éàîe ,éléî ìk ?äaéø éàî©¦¨¨¦¥©¦¥¦¥§¨

"Lãç ïaî åéeãôe" :éèøôe éììk éLøc ïðaøå¯,ììk §©¨©¨§¦§¨¥§¨¥§¨¦¤Ÿ¤§¨
"íéì÷L úLîç óñk Ekøòa"¯"äcôz" ,èøt¯ §¤§§¤¤£¥¤§¨¦§¨¦§¤

ììëe èøôe ììk ,ììëå øæç¯ïéòk àlà ïc äzà éà ¨©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥
ïBîî Bôeâå ìèìhnä øác LøBôî èøtä äî :èøtä©§¨©©§¨§¨¨¨©¦©§¥§¨

¯úBò÷ø÷ eàöé ;ïBîî Bôeâå ìèìhnä øác ìk óà©¨¨¨©¦©§¥§¨¨§©§¨
,úBò÷ø÷ì eLweäL íéãáò eàöé ,ïéìèìhî ïðéàL¤¥¨¦©§§¦¨§£¨¦¤§§©§¨

ïéìèìhnL ét ìò óà ,úBøèL eàöé¯.ïBîî ïôeb ïéà ¨§§¨©©¦¤¦©§§¦¥¨¨
?éèeòéîe ééeaéø Léøc éaø :øîéîàì àðéáø déì øîà£©¥¨¦¨§©¥¨©¦¨¥¦¥¦¥
ïéà ,"òöøî" :àéðúc !Léøc éèøôe éììk éaø àäå§¨©¦§¨¥§¨¥¨¥§©§¨©§¥©¥
èçnä ,äøéqäå ìBqä úBaøì ïépî ,òöøî àlà éì¦¤¨©§¥©¦©¦§©©§©¦¨©©©
øác ìk ,"zç÷ìå" :øîBì ãeîìz ?ázënäå çc÷näå§©©§¥©§©©§¥©§©§¨©§¨¨¨¨
:øîBà éaø .äãeäé éaøa éñBé éaø éøác ,ãia ç÷ìpL¤¦§©©¨¦§¥©¦¥§©¦§¨©¦¥

"òöøî"¯úëzî ìL ãçeéî òöøn äî¯óà ©§¥©©©§¥©§¨¤©¤¤©
éaø ?éâìtéî à÷ éàîa :ïðéøîàå ;úëzî ìL ìk̈¤©¤¤§¨§¦©§©¨¦©§¦©¦
Léøc äãeäé éaøa éñBé éaøå ,éèøôe éììk Léøc̈¥§¨¥§¨¥§©¦¥§©¦§¨¨¥
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רסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zereay(ycew zay meil)

òãéc ììkî ,'íìòðå',drici el dzid epnn mlrpy mcewy rnyn - §¤§©¦§¨§¨©
xn`py dnne,úBòéãé ézL ïàk éøä ,'òãé àeäå'xg` zg` cer §¨©£¥¨§¥§¦

e ,mlrdd mcewy ef caln ,mlrdd'íìòðå' øîBì ãeîìz äî ïk íà¦¥©©§©§¤§©
'íìòðå'epcnll `l` ,'mlrpe' aey azkp recn xnelk ,miinrt §¤§©

Lc÷î íìòä ìòå äàîeè íìòä ìò áéiçìx`eane .ycew mlrd e` §©¥©¤§¥§¨§©¤§¥¦§¨
d`neh mlrd lr oia oaxw miaiigy l`rnyi iaxk xaeq iaxy
dpynd z` mzq okle ,ycew mlrd e` ycwn mlrd lr oiae

.ef drck
:`xnbd zl`eyïçkLàepivn -úBòéãéad`nehddéì úéàc ©§§¨¦¦§¦¥
déLôðc déîòèmiaiigy xeaql envr lyn mrh iaxl yiy - ©§¥§©§¥

la` .ycew mlrde ycwn mlrd lr mb oaxwdéì úéàc ,úBòeáL§§¦¥
ïìðî déLôðc déîòèmiaiigy envr lyn mrh el yiy epl oipn - ©§¥§©§¥§¨¨

:`xnbd daiyn .xard lr dreaya mb oaxwàeä àøáñiaxy §¨¨
.xard lr dreaya mb oaxw miaiigy `aiwr iaxk xaeq

:ef daeyze dl`yl sqep gqep d`ian `xnbd,àðéøçà àðLéì)¦§¨©£¦¨
:`xnbd zl`eyïçkLàepivn -úBòéãéad`nehddì øáñc- ©§§¨¦¦§¨©¨

xaeq iaxyìàòîLé éaøkycwn mlrd lr mb oaxw miaiigy §©¦¦§¨¥
la` ,ycew mlrdedì øáñc úBòeáLaxaq iaxy -àáé÷ò éaøk ¦§§¨©¨§©¦£¦¨

,xard lr dreaya mb oaxw miaiigyïìðîdaiyn .ok epl oipn - §¨¨
:`xnbd.(àeä àøáñ§¨¨

yiyk .'herine ieaix'e ,'hxte llk' ,minec zeyxc ipte` ipy mpyi
mihxt zllekd oeyl dixg`e ,miax mihxt zllekd oeyl dxeza
z` yexcl mikxc izy zeniiw ,[cala cg` hxt e`] mihrn
azkpy llkd z` yxtl `a hxtdy xnelk ,hxte llk .` :weqtd
lelkl `l` ,miax mihxt lelkl llka dpeekd oi`y xnele ,eiptl
m`e .hxtay dn `l` llka oi`e ,eixg` yxetnd hxtd z` wx
miyxec ,miax mihxt llekd sqep llk dxeza azkp hxtd xg`
z` wx llek epi` oey`xd llkdy x`al `a oexg`d llkdy
oc dz` oi`e ,hxtl dnecy dn lk z` mb `l` ,eixg`y hxtd
`a epi` herindy xnelk ,herine ieaix .a .hxtd oirk `l`
xnele zvwna ehrnl `l` ,eiptl azkpy ieaixd z` yxtl

z` wx `l` ,mihxtd lk z` llek epi` ieaixdyminecd mixacd
sqep ieaix dxeza azkp herind xg` m`e .eixg` azkpy herinl
x`al `a oexg`d ieaixdy miyxec ,miax mihxt llekd
minec mpi`y mixacd lk z` hrnl `a epi` eiptly herindy
`a oey`xd ieaixdy `vnpe ,cg` xac wx hrnn `ed `l` ,el
llk' oia df welig it lr .cg` caln mihxtd lk z` zeaxl
xnel `xaqd `id dn `xnbd zx`an 'herine ieaix'l 'hxte

:`xnbd zxxan .xard lr dreaya oaxw miaiig iax zrclyéaø©¦
áéiçî à÷ àîòè éàî àáé÷òoaxwìøáòL.xard lr dreaya - £¦¨©©£¨¨§©¥§¤¨©

:`xnbd zx`anLéøãcly jxca dxezd lkaéèeòéîe ééeaéø- §¨¥¦¥¦¥
`ed zereay iabl oke ,'hxte llk' ly jxca `le 'herine ieaix'

yxec(.ek oldl)rxdl miztUa `Hal raXz iM Wtp F`' weqtd z`¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨©
'draWA mc`d `Hai xW` lkl aihidl F`(c d `xwie)ieaix' jxca §¥¦§Ÿ£¤§©¥¨¨¨¦§ª¨

lry epnn rnyny ,ieaix `ed 'rayz ik ytp'y epiidc ,'herine
`ed ,eixg` azkpd 'aihidl e` rxdl'e ,oaxw aiig zereayd lk
lr zereaya xnelk ,el zenecd zereaya `weecy ,herin
sqep ieaix `ed 'mc`d `hai xy` lkl'e ,oaxw aiig cizrd
`aiwr iax yxece ,oaxw aiig zereayd lk lry epnn rnyny
oia oaxw aiigy daxn weqtd ,herind xg` sqep ieaix yiy oeiky
dreay wx hrnne ,xard lr zereaya oiae cizrd lr zereaya

e .`ey zreay `idy ,devn lhalénð éaø`ed mb -Léøcz` ©¦©¦¨¥
ly jxca miweqtdéèeòéîe ééeaéøly jxca `le 'herine ieaix' - ¦¥¦¥

oaxw aiigne `aiwr iaxk weqtd z` yxec `ed okle ,'hxte llk'
.xard lr dreaya mb

ieaix' jxca yxec iaxy da x`eany `ziixa d`ian `xnbd

:'hxte llk' jxca `le ,'herineìka ,øîBà éaø ,àéðúcxac lka - §©§¨©¦¥©Ÿ
sqk deyïéãBtzectl xyt` -íãà øBëaúBøèMä ïî õeç ,- ¦§¨¨¦©§¨

hy xekad ia`l yi m`y ,aeg ixhyepi` ,zern el aiig ipelty x
.epa z` ea zectle odkl df xhy zzl lekiïéãBt ìka ,éøîà ïðaøå§©¨¨¨§¦©Ÿ¦
.úBò÷ø÷å úBøèLe íéãáòî õeç ,íãà øBëa:`xnbd zx`aneéàî §¨¨¥£¨¦§¨§©§¨©

éaøc àîòè,zexhy caln xac lka xeka zectl xyt`y xaeqd ©£¨§©¦
LéøczWng sqM LMxrA dCtY Wcg oAn eiEctE' weqtd z` ¨¥§¨¦¤Ÿ¤¦§¤§¤§§¤¤£¥¤

'milwW(fh gi xacna)jxcaéèeòéîe ééeaéøxy`ky ,'herine ieaix' - §¨¦¦¥¦¥
xn`päaéø ,'Lãç ïaî åéeãôe'dey xac lka zectl xyt`y dfa §¨¦¤Ÿ¤¦¨

xn`p xy`ke ,sqk,èòéî ,'íéì÷L úLîç óñk Ekøòa'`weecy §¤§§¤¤£¥¤§¨¦¦¥
xyt` ,oenn etebe lhlhin `edy xnelk ,sqkl dnecd xaca
,oenn eteb oi`y e` lhlhin epi`y xaca `le ,xekad z` zectl

xn`p xy`ke,äaéøå øæç ,'äcôz'weqtdy oeike,äaéøå èòéîe äaéø ¦§¤¨©§¦¨¦¨¦¥§¦¨
y miyxec ep`ìkä äaéø,cg` xac calnéàîdn z` -ìk ,äaéø ¦¨©Ÿ©¦¨¨

éléî,lhlhin epi`y s`e sqk dey xac lk -éàîedn z`e - ¦¥©
úBøèL èòéî ,èòéî,envr xiipl ieey oi` xnelk ,oenn oteb oi`y ¦¥¦¥§¨

.zern zeabl xyt` eci lry di`xl cner wx `ed `l`ïðaøå§©¨¨
,zerwxwae zexhyae micara xeka zectl xyt` i`y mixaeqd

éLøcjxca df weqtéèøôe éììky ,'hxte llk' -'Lãç ïaî åéeãôe' ¨§¦§¨¥§¨¥§¨¦¤Ÿ¤
`ed,ììkz` zectl xyt` sqk dey xac lkay epnn rnyny §¨

e ,xekad'íéì÷L úLîç óñk Ekøòa'`ed,èøtepnn rnyny §¤§§¤¤£¥¤§¨¦§¨
s`] xg` xaca `le ,xekad z` zectl xyt` sqka `weecy
xy`ke ,[oenn etebe lhlhin `edy epiidc ,sqkl dnec `edy

xn`pììëå øæç ,'äcôz',weqta epl ixd,ììëe èøôe ììkzxeve ¦§¤¨©§¨©§¨§¨§¨
c ,ef jxca cenildèøtä ïéòk àlà ïc äzà éà`l` daxn jpi` - ¦©¨¨¤¨§¥©§¨

,hxtl dnecd xacLøBôî èøtä äî`edyBôeâå ìèìhnä øác ¨©§¨§¨¨¨©¦©§¥§
,ïBîî,'sqk' xn`p ixdyïBîî Bôeâå ìèìhnä øác ìk óàxyt` ¨©¨¨¨©¦©§¥§¨

,xekad z` ea zectl,ïéìèìhî ïðéàL úBò÷ø÷ eàöéi` okle ¨§©§¨¤¥¨¦©§§¦
,xeka mda zectl xyt`úBò÷ø÷ì eLweäL íéãáò eàöéeàöé , ¨§£¨¦¤§§©§¨¨§

úBøèLyL ét ìò óàmd,ïéìèìhnmewn lkn,ïBîî ïôeb ïéà §¨©©¦¤¦©§§¦¥¨¨
eci lry di`xl cner wx `ed `l` ,envr xiipl ieey oi` xnelk

.zern zeabl xyt`
ieaix' jxca dxezd lka yxec iaxy xe`iad z` dgec `xnbd

:`xnbd dywn .'herine,øîéîàì àðéáø déì øîàikeLéøc éaø ¨©¥¨¦¨©£¥©©¦¨¥
jxca dxezd lkaéèeòéîe ééeaéø,'herine ieaix' -àäåixde -éaø ¦¥¦¥§¨©¦
Léøc éèøôe éììk,'hxte llk' jxca yxec -,àéðúcdxeza xn`p §¨¥§¨¥¨¥§©§¨

mipy yy xg`l epec` zeyxn z`vl dvex epi`y ixar car iabl
(fi eh mixac)d z` Ygwle'òöøîcar Ll dide zlCaE Fpf`a dYzpe §¨©§¨¤©©§¥©§¨©¨§¨§©¤¤§¨¨§¤¤

zyxece ,rvxna epfe` z` revxl jixv oec`dy xnelk ,'mlFr¨
,`ziixadàlà éì ïéàa ervexyúBaøì ïépî ,òöøîrevxl lekiy ¥¦¤¨©§¥©¦©¦§©

oebk mitqep milka epfe` z`ìBqä,dcg ur zkizg -äøéqäå- ©§©¦¨
,uewázënäå çc÷näå ,èçnä,zkznn miieyrd micg milk - ©©©§©©§¥©§©©§¥

øîBì ãeîìz(my),'zç÷ìå'a revxl xyt`yãia ç÷ìpL øác ìë, ©§©§¨©§¨¨¨¨¤¦§©©¨
,øîBà éaø .äãeäé éaøa éñBé éaø éøácxn`p,'òöøî',miyxeceäî ¦§¥©¦¥§©¦§¨©¦¥©§¥©©

ãçeéî òöøn`edyìk óà ,úëzî ìLilkúëzî ìLrevxl xyt` ©§¥©§¨¤©¤¤©¨¤©¤¤
.ea revxl oi` zkznn ieyr epi`y ilk la` ,eaïðéøîàå- §¨§¦©

,epx`iaeébìtéî à÷ éàîa,dcedi iaxa iqei iaxe iax ewlgp dna - §©¨¦©§¦
Léøc éaøweqtd z`(my)'zlCaE Fpf`a dYzpe rvxnd z` Ygwle' ©¦¨¥§¨©§¨¤©©§¥©§¨©¨§¨§©¤¤

jxcaéèøôe éììkrnyny ,llk `ed 'zgwle'y ,'hxte llk' - §¨¥§¨¥
,card ofe` z` revxl xyt` cia gwlpd xac lkay epnn
,revxl xyt` rvxna `weecy epnn rnyny ,hxt `ed 'rvxn'e
`ed 'zlcae epf`a dzzpe'e ,el dnec `edy s` xg` xaca `le
dn ,hxtd oirk `l` oc dz` oi` llke hxte llke ,sqep llk
zkznn ieyrd ilk lk s` ,zkznn ieyr `edy cgein rvxn

.zkznn miieyr mpi`y milk e`vi ,ea revxl xyt`åeli`éaø §©¦
Léøc äãeäé éaøa éñBély jxca df weqt ¥§©¦§¨¨¥
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והשקפת  היהדות  ביסודי  ביותר  עמוקה  שיטה  גילוי  עם  ביחד  ישראל,  בני  קטני  בחינוך  בקודש  עבודתו  התחיל  ...הבעל־שם־טוב, 
עולמה.

ממכתב י"ד כסלו, ה'תש"כ



רסב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zekn(iyily meil)

,jkaúøîà éà àlà`weec jixvyéî ,òcî éøéúé[m`d-]éøöC ¤¨¦¨§©§¥¥©¨¦§¦
éøeäæàìrci i`ce `ld ,eilr lhendn xzei edki `ly dfk mc` §©§¥

.jka xdfie envrn z`f
:minkg ly mnrh z` zxxan `xnbd,ïðaøåmixne`e miwlegd §©¨¨

.dcedi iax ly ezprhl epri dn ,`weec rcn ixizi micinrny
y exn`i minkg :`xnbd zx`an,æøBæîì àlà ïéæøæî ïéàmilibxy ¥§¨§¦¤¨©§¨

.ezexidf lr zexidf siqedl ,cnere xdfend z` xidfdl
,gkd lka `idy d`kdd jxc zece` `ziixa d`ian `xnbd

:dpyna xen`kdéaâî àeäLk ,àðzzekdl zpn lr drevxd z` ¨¨§¤©§¦©
,dadéaâîdze`äkî àeäLëe ,åéãé ézLa,daúçà Bãéa äkî ©§¦©¦§¥¨¨§¤©¤©¤§¨©©

,zg` ecia dkny xacd mrh :`xnbd zx`an .calaéëéä ék¦¥¦
déãécî äúéìcdknyky ,egkn epiidc ,epnn `eaz dkndy ick ± §¥¥¦¦¥

.xzei dwfg dknd zg` cia
dkn dkndy ,dpyna epipy'åë àøB÷ àøBwäå`l m`' [zr dze`a] §©¥¥

megx `ede' ,'ebe 'zixad ixac z` mzxnye ,'ebe 'zeyrl xenyz
.`xwnd zligzl xfege ,'ebe 'oer xtki

:d`ixwd ote` z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
àøB÷ ïéðéicaL ìBãbäoiicd ,miweqtd z`äðBî éðMä,zewlnd z` ©¨¤©©¨¦¥©¥¦¤

åoiicdøîBà éLéìMä,dkn lk lr dwlnläknL ïîæa .'eäkä' §©§¦¦¥©¥¦§©¤©¨
äaeøî,zeax zewln dwely ±éøàîCakrzne mipiicay lecbd §¨©£¦

e ,zewlnd mez mr mniiqiy icka ,el` miweqt z`ixwaïîæa¦§©
úèòeî äknLedecn`y oebk ,zehren zewln `l` dwel epi`y ± ¤©¨¤¤

,ohw zewln xtqnløv÷îmniiqi o`k mby ick mz`ixwa xdnne §©¥
.zewlnd xnba

:`xnbd zl`ey .df oic zxxan `xnbdïðz ïðà àäåepipy `lde ± §¨£©§©
oiicre miweqtd z`ixw z` miiq xy`k `xewd oiicdy dpyna

,zewlnd enz `làø÷nä úlçúì øæBç`ly df ixde ,aey m`xewe ¥¦§¦©©¦§¨
zpn lr miweqta xvwne jix`ny zxne`d `ziixad ixack
ixack ,ok` :`xnbd zvxzn .zewlnd xnba mz`ixw z` miiql

,`ziixadíöîöì äåöî,zewlnd mez mr mz`ixw z` miiqiy ¦§¨§©§¥
åmle`,íöîö àì éà,zewlnd eniizqpy mcew mniiqeøæBç §¦Ÿ¦§¥¥

àø÷nä úlçúì.dpynd ixack ,aey m`xewe ¦§¦©©¦§¨
.eci lr dleb df ixd zne zg` drevx cer el siqed ,dpyna epipy
:oipnd lr zewln ztqed xeqi` zece` `ziixa d`ian `xnbd

,ïðaø eðzweqta xn`p(b dk mixac)oR siqi `l EPMi mirAx`' ¨©¨¨©§¨¦©¤ŸŸ¦¤
dN` lr FzMdl siqi'äaø äkîéì ïéà ,cenllàlàxeq`y Ÿ¦§©Ÿ©¥¤©¨©¨¥¦¤¨

ezekdle siqedl dwlnd mipiicd ofgläaø äkîzeax zekn ± ©¨©¨
siqedl xeq`y la` ,zewll edecn`y zeknd oipnn xzei

elit` el ribnd oipnd on xzei ezekdle,úèòeî äkîizy oebk ©¨¤¤
,zg` e` zewlnïépî,el xeq` z`f mbyøîBì ãeîìzmirAx`' ¦©¦©§©©§¨¦

EPMiéñBé àì,'óxeq`y cenll yie ,'dax dkn' xn`p `l o`ke ©¤Ÿ¦
.zg` dkn elit` siqedlïk íàlr siqedl dxez dxq`y ¦¥
,zg` dkn elit` zewlnd,'äaø äkî' øîBì ãeîìz äî`ld ©©§©©¨©¨
,dxeq` zhren dkn elit`ãnéìaezkdìòzeknd,úBðBLàøä ¦¥©¨¦

,oda aiegn `edy el`,äaø äkî ïäLozpidl odilry xnelk ¤¥©¨©¨
.ax gka

,dpyna epipy'åëå ì÷ì÷úðdcedi iax ,xeht ,mina oia irxa oia ¦§©§¥
.mina dy`de irixa yi`d ,xne`

:df oipra `ziixa d`ian `xnbdãçà ,ïðaø eðz[oia-]ãçàå Léàä ¨©¨¨¤¨¨¦§¤¨
[oiae-]äMàäelwlwzp m` zewlndn mixhtpéòéøa,calaàìå ¨¦¨¨¥¦§Ÿ

elwlwzp m`Léàä ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,íénaxeht ©©¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¨¦
lwlwzp m` zewlnnéòéøa,`weecåeli`äMàäelit` dxeht ¨¥¦§¨¦¨

dlwlwzpäMàä ãçàå Léàä ãçà ,íéøîBà íéîëçå .íénamixhtp ©©¦©£¨¦§¦¤¨¨¦§¤¨¨¦¨
zewlnnïéaelwlwzp m`éòéøaeïéaelwlwzp m`.íéna`pz zrce ¥¨¥¦¥©©¦

.minkg zrc `id dpyna `nw
:dcedi iax ixaca dxizq dywn `xnbdàéðúäå,zxg` `ziixaa §¨©§¨

äMàä ãçàå Léàä ãçà ,øîBà äãeäé éaøelwlwzp m` mixeht ©¦§¨¥¤¨¨¦§¤¨¨¦¨
,éòéøa:`xnbd zvxzn .mina `le irixa `weecy rnyneáø øîà ¨¥¦¨©©

,÷çöé øa ïîçðy ef `ziixaa dcedi iax zpeek,íäéðLyi`d ©§¨©¦§¨§¥¤
,dy`de,éòéøa ïéåLla` .mdipy mixeht irixa elwlwzp m`y ¨¦¨¥¦

jk ici lr zxhtp dy`d wxy ,miey md oi` mina elwlwzp m`
.dcedi iax jka wqr `le ,zewlnn

:dlwpy oeik zewlnn mc` xhtp eay sqep ote` d`ian `xnbd
eäeúôk ,ìàeîL øîàmda edeztky milagd z` wzipe zewll ¨©§¥§¨

õøå[gxae-].øeèt ,ïéc úéaî §¨¦¥¦¨
:`xnbd dywnäì÷ ,éáéúéîe` irxa lwlwzpy ici lr dfazp-] ¥¦¦¨¨

,[minaïéaz`f rxi` m`amrta zekdl drevxd zdabd ¥§
d,äðBLàød`kdd cgt zngn lwlwzpy ,dwly iptl epiidc ¦¨

e ,eilr `eal zcnerdïéaz`f rxi` m`amrta drevxd zdabd ¥§
d,äiðM,zg` mrt dwl xakyBúBà ïéøèBt,cer dwel epi`e §¦¨§¦

.zewlnd on xhtp dlwpy oeike ,lwlwzpy dna dlwp ixdy
m` mpn`ä÷ñôðdäòeöøz`f rxi` m` ,da dknyazdabd ¦§§¨§¨§

d mrta drevxd,BúBà ïéøèBt ,äiðMd`kda dlwp xaky oeiky §¦¨§¦
z`f rxi` m` eli`e ,`ed xeht ,dpey`xdadrevxd zdabd §

d mrta zekdl,BúBà ïéøèBt ïéà ,äðBLàøllk dlwp `l ixdy ¦¨¥§¦
,dywe .exhetl oi` ok lre ,drevxd ddabedy dnaéànàoi` ©©

,eze` mixhetéåäìepic `di ±õøkl`eny xn`y ,oic zian ¤¡¥§¨
ixacn cenll oi` :`xnbd zvxzn .zewlnd on dfa xhtpy
iptl s` ,exhetl yi drevxd dwqtpy ote`a mby l`eny

,dwlyíúäy meyn zewlnd on xhtp ,l`eny ixaca ,my ±õø ¨¨¨
xn`pe ,ef dqepna dfazpexac)(b dk mioeiky 'jipirl jig` dlwpe'

mle` ,jig`k `ed ixd dfazpe dlwpyàëädwqtpy o`k ± ¨¨
,drevxdõø àìdwl xak m` `l` exhetl oi`e ,dlwp `le Ÿ¨

.ef d`wlda dlwpe zg` mrt
in ly zewlnn xeht zece` ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:odici lr lwlwzpyeäeãîà ,ïðaø eðz,zewll aiigd z` ¨©¨¨£¨
yäì÷ ä÷ìiLëì,d`kdd xg` cin [lwlwziy ici lr dfazi-] ¦§¤¦§¤¨¤

BúBà ïéøèBtxn`py oeiky ,llk eze` miwln oi`e(my mixac)ot' §¦
yexcl yi ,'jipirl jig` dlwpe dax dkn dl` lr ezekdl siqei
m` la` .jk ici lr cin dlwiy ote`a ezekdl oi`y aezkd on

wxy edecn`äì÷ ïéc úéaî àöiLëì,[lwlwzi-]àìå .BúBà ïé÷ìî ¦§¤¥¥¦¥¦¨¤©§¦§Ÿ
äì÷ eléôà àlà ,ãBò[lwlwzp-]älçza,dwly mcew cerïé÷ìî ¤¨£¦¨¨©§¦¨©§¦

BúBà,xhtp epi`eøîàpL(bÎa my),'äì÷ðå ['åâå] eäkäå'xg` wxy ¤¤¡©§¦¨§¦§¨
,xen`k 'dlwpe' ly xeht yi edkdyøák [äì÷L] (ä÷lL) àìå§Ÿ¤¨¨¤¨¨§¨

ïéc úéáa.exhetl oi` df ote`ay ,dkdy mcew §¥¦

äðùî
lirl(.bi)mda exzdy zezixk iaiig `aiwr iax zrcly epcnl

oke ,ewly xg` mpic dn x`az ef dpyn .miwel md ixd zewlnl
.dxiard on yxetde ,devn dyerd xky da x`eai

e÷lL úBúéøë éáééç ìk,zxk ea yiy e`l lr oic ziaaéãé eøèôð ¨©§¥§¥¤¨¦§§§¥
íúúéøë,mdilry zxkd ypern -øîàpLzewln yper iabl §¦¨¨¤¤¡©

(b dk mixac)éçà äì÷ðå'éðéòì E,'E'jig`' weqtd e`xwy jkne §¦§¨¨¦§¥¤
,epcnléçàk àeä éøä ä÷lLk,E,zxk aiig epi`eäéððç éaø éøác §¤¨¨£¥§¨¦¦§¥©¦£©§¨

.ìàéìîb ïa.minkg eilr ewlgpy x`eai `xnbae ¤©§¦¥
,ìàéìîb ïa äéððç éaø øîàå,xnege lwa devn dyerd xky epcnl §¨©©¦£©§¨¤©§¦¥

,äéìò BLôð ìèBð úçà äøéáò øáBòä íà äî,zxk dypery oebk ¨¦¨¥£¥¨©©¥©§¨¤¨
BLôð Bì ïúpzL änëå änk úçà ìò ,úçà äåöî äNBòädxeara ¨¤¦§¨©©©©©©¨§©¨¤¦¨¥©§
.zeprxet zcinn daexn daeh dcin ixdy ,miigl dkfie

,øîBà ïBòîL éaødevn dyerdy xnege lwa cenll jixv oi` ©¦¦§¥
`l` ,miigl dkefãîì àeä BîB÷nîzx`and dyxt dze`n - ¦§¨¥

,ok yxetn cenll ozip ,eytp z` lhep dxiar dyerdyøîàpL¤¤¡©
zeixr ixeqi`a(hk gi `xwie),'åâå 'úBNBòä úBLôpä eúøëðå'xnelk §¦§§©§¨¨

,eytp lhep dxiara lykpdyøîBàåmy dyxtd zligza weqtd §¥
(d gi)ihRWn z`e izTg z` mYxnWE'§©§¤¤ªŸ©§¤¦§¨©
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המשך ביאור למסכת מכות ליום שלישי עמ' א



רסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.åàéä íúBç äéìò ïéàL úòaèå äMàä éèéLëzî àìå Léàä éèéLëzî àéä íúBç äéìò LiL úòaè©©©¤¥¨¤¨¨¦¦©§¦¥¨¦§Ÿ¦©§¦¥¨¦¨§©©©¤¥¨¤¨¨¦
áiç BòaöàaL íúBç äéìò ïéàL úòaèa àöiL Léàä Cëéôìe Léàä éèéLëzî àìå äMàä éèéLëzî¦©§¦¥¨¦¨§Ÿ¦©§¦¥¨¦§¦¨¨¦¤¨¨§©©©¤¥¨¤¨¨¤§¤§¨©¨
íúBç äéìò ïéàL dzòaè dìòáì äMà úðúBð íéîòôlL éôì dkøãk àlL äàöBä Bæ ïéàå Bì àeä éBNîL¤©§¥¨¨¤Ÿ§©§¨§¦¤¦§¨¦¤¤¦¨§©£¨©©§¨¤¥¨¤¨¨
óà àéä äàöBä CøcL àöîð ïîeà ìöà òébnL ãò Bòaöàa dúBà íéNî àeäå dð÷úì ïîeàì äðëéìBéL¤¦¤¨¨¨§©§¨§¥¦¨§¤§¨©¤©¦©¥¤¨¦§¨¤¤¤¨¨¦©
àöé íà ìáà äéìò áiç Bì èéLëz dðéàL ïåéëå Bòaöàa íúBç äéìò ïéàL úòaè àéöBäì íéîòôì Léàì̈¦¦§¨¦§¦©©©¤¥¨¤¨¨§¤§¨§¥¨¤¥¨©§¦©¨¨¤¨£¨¦¨¨
Bòaöàî äðôìLé ànL äøéæb íéøôBñ éøáãî øeñà ìáà øeèt Bì èéLëz àeäL íúBç déìò LiL úòaèa§©©©¤¥¨¤¨¨¤©§¦¨£¨¨¦¦§¥§¦§¥¨¤¨¦§§¤¨¥¤§¨

.Bãéa äpàéáéå çkLé Ck øçàå íéøçàì äéBð úBàøäì§©§¨©£¥¦§©©¨¦§©¦§¦¤¨§¨
Bæì Bæ ïäéèéLëz éBð úBàøäì Cëa ïkøãå úBéðöçL ïäL éôì íéLða àlà Bæ äøéæb eøæb àlL íéøîBà Léå§¥§¦¤Ÿ¨§§¥¨¤¨§¨¦§¦¤¥©§¨¦§©§¨§¨§©§©§¦¥¤§
ïëå Bì èéLëz àéäL íúBç äéìò LiL úòaèa úàöì Bì øzî ïëìå Cëa Bkøc ïéàå õçL Bðéà Léà ìáà£¨¦¥©©§¥©§§¨§¨¥ª¨¨¥§©©©¤¥¨¤¨¨¤¦©§¦§¥

Búeñëì íéøaçî íðéàL ét-ìò-óàå åéèéLëz øàLa[ckì Bì øLôàLíôìL77íúBàøäì Bãéa íìèéìå ¦§¨©§¦¨§©©¦¤¥¨§ª¨¦¦§¤¤§¨§¨§¨§¦§¨§¨§©§¨
.øwò ïëå Cëa Bkøc ïéàå ìéàBä äæì ïéLLBç ïéà íéøçàì©£¥¦¥§¦¨¤¦§¥©§§¨§¥¦¨

ïëå äMàì àìå Léàì èéLëz àéäL íúBç äéìò LiL úòaèì ïéîBãä ïéèéLëz épéîa íéøeîà íéøác äîa©¤§¨¦£¦§¦¥©§¦¦©¦§©©©¤¥¨¤¨¨¤¦©§¦§¦§Ÿ§¦¨§¥
ììk íäa èM÷úäì äMàä Cøc ïéàL äMàì àìå Léàì ïéèéLëz íäL ïéèéLëz éðéî ìk[dkéðéî ìáà ¨¦¥©§¦¦¤¥©§¦¦§¦§Ÿ§¦¨¤¥¤¤¨¦¨§¦§©¥¨¤§¨£¨¦¥

äáe÷ð dðéàL èçî ïBâk eìlä ïéèéLëúa èM÷úäì ïkøc íéLpä íbL äMàìe Léàì èéLëz íäL íéèéLëz©§¦¦¤¥©§¦§¦§¦¨¤©©¨¦©§¨§¦§©¥§©§¦¦©¨§©©¤¥¨§¨
äìòîì øàaúpL äðBLàøä àøáñ éôì97àlL éãk ìkä éøáãì íéLðàì óà íéøeñà íä éøä da àöBék ìëå §¦§¨¨¨¦¨¤¦§¨¥§©§¨§¨©¥¨£¥¥£¦©©£¨¦§¦§¥©Ÿ§¥¤Ÿ

.íéLðì íéLðà ïéa ãçà èéLëz ïéî øeqàa ÷ìçì§©¥§¦¦©§¦¤¨¥£¨¦§¨¦
íäì åLëò àeä éøäå íúBç äéìò ïéàL úòaèa óà ìBça èM÷úäì íéLðàä eâäpL äfä ïîfa óà Cëéôìe)§¦¨©©§©©¤¤¨£¨£¨¦§¦§©¥§©§©©©¤¥¨¤¨¨©£¥©§¨¨¤
óà äæ éôìe íéLðì ïk-íâ èéLëz àeäå ìéàBä úaMa da úàöì íéøeñà ïë-ét-ìò-óà éBNî àìå èéLëz©§¦§Ÿ©©©¦¥£¦¨¥¨§©¨¦§©§¦©¥§¨¦§¦¤©
ïäéìò LiL úòaèa óà èM÷úäì ïk-íâ eâäð íéLpäL äfä ïîfa úàöì ïéà íúBç äéìò LiL úòaèa§©©©¤¥¨¤¨¨¥¨¥©§©©¤¤©¨¦¨£©¥§¦§©¥©§©©©¤¥£¥¤
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dkld ixe`ia
åúåñëì íéøáåçî [ãë לכסותו מחוברים כשהם אבל -

שיסירם  חשש כלל אין -76.
ììë íäá [äë בו שתחובה בכובע לצאת יכול האיש -

בד  חתיכת העליון בכיס שיש בחליפה או לנוי, נוצה
בעניבה  הנעוצה זהב בסיכת וכן .78לקישוט,

zetqede mipeiv
סעיף 76) כדלהלן בלבד קשר ידי על ולא תפירה ידי על

כ"א.
(77„È ·˙Î·.בקל :
סכ"ה.78) פי"ח שש"כ בלבד, לאיש תכשיטין שהם כיון

כדלעיל. לבגד משמשים שאינם אף מזהב חפתים הדין והוא
יש 79) - נקוב שאינו המחט של העב שראשה ה, סעיף

תכשיט. תורת עליו
שכיון 80) אנשים על זכות שלימד מי יש כג: סעיף סוף

עליהם  שאין בטבעות בחול לצאת הזה בזמן האנשים שנהגו
דברי  לפי בהן לצאת ומותר כתכשיט להם נעשו הרי חותם
ללמוד  יש זה היתר ולפי לנשים... גם בתכשיטים המקילין
שבזמן  שכיון חותם עליהן שיש בטבעות לנשים גם היתר
חותם  עליהן שיש בטבעות גם בחול לצאת הנשים נהגו הזה
דברי  לפי בשבת בהם לצאת ומותרין תכשיט להן נעשו הרי

המקילין.
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שיעשו  בכדי להמתין חכמים שהצריכו שמה אומרים ויש
שחששו  אלא יו"ט ממלאכת ליהנות שאסור מפני הטעם אין
המלאכה  מן מיד יו"ט במוצאי ליהנות לו נתיר  אם חכמים
ביו"ט  לו שיביא להנכרי יאמר שמא ביו"ט בשבילו שנעשית
לנכרי  אמירה שאיסור יו"ט מוצאי בליל אכילתו למהר כדי
בכדי  להמתין הצריכוהו לפיכך הבריות בעיני קל הוא
לא  ביו"ט שהביא במה כלום ירויח שלא כיון דאז שיעשו

בחנם. איסור יעשה

מי  אלא שיעשו בכדי להמתין צריך אין דבריהם  ולפי
אחר  אדם אבל כמוהו ביתו אנשי וכן בשבילו הביא שהנכרי
מיד  יו"ט במוצאי מהם לאכול מותר בשבילו הובא שלא
להנכרי  יאמר שלא כדי אלא להמתין הצריכו שלא דכיון
שהובא  מי על נאסור אם לנו די א"כ ביו"ט לו שיביא
את  שיצוה מי דהיינו בשבילו שהובא מי אם שהרי בשבילו
לחוש  אין שוב א"כ להמתין יצטרך ביו"ט שיביא הנכרי
ימהר  שחבירו כדי ביו"ט שיביא לנכרי אדם שום שיאמר
כלום  ירויח לא בעצמו שהוא כיון יו"ט מוצאי בליל אכילתו

לו. ולא חוטא אדם אין זו באמירה

ואנשי  הוא צריכים ראשון ביו"ט לו הביא אם זו סברא ולפי
הוא  אם אף שיעשו בכדי שני יו"ט במוצאי להמתין ביתו
חול  הוא מהם אחד נפשך שממה ואע"פ גליות של שני יו"ט
מלאכה  לעשות חכמים לנו אסרו שעכשיו כיון מכלֿמקום
בשבילו  שהובא במה שני ביו"ט לו נתיר אם הימים בשני
ביו"ט  לו שיביא להנכרי יאמר שמא לחוש יש ראשון ביו"ט

שני. יו"ט מוצאי בליל אכילתו שימהר כדי ראשון

מיד  מותר לטלטל אבל באכילה אלא איסור אין ומכלֿמקום
שיעשו  בכדי שהמתין קודם אפילו ראשון יו"ט במוצאי
דכיון  השנה ראש של שני יו"ט או שבת הוא ואפילו
כלל  מוקצה דין לזה אין באכילה אפילו מותר אחר שלאדם
לאכילה  ראוי זה דבר שהרי לטלטל מותר בעצמו הוא ואף

ביתו. ולאנשי לו אלא איסור ואין אדם בני לכל

בשבת  לאכול לו מותר ובששי בחמישי יו"ט חל ואם
שימתין  ובלבד ראשון ביו"ט לו שהביא מה שלאחריהן

שי  בכדי שבת יאמר בליל שמא לחוש ואין זו סברא לפי עשו
כיון  בשבת מזה שיאכל כדי ראשון ביו"ט שיביא להנכרי
ביו"ט  לו הביא אם אבל השבת עד ימים שני עדיין שיש
בכדי  שבת מוצאי עד להמתין צריך שבת בערב דהיינו שני

למעלה. כמ"ש הראשונה סברא לפי אף שיעשו

כסברא  להחמיר אלו במדינות נהגו כבר הלכה ולענין
הובא  שלא אחר לאדם אפילו להחמיר ונוהגין האחרונה
ביו"ט  אף שיעשו בכדי שני יו"ט מוצאי עד שימתין בשבילו
עד  בטלטול אפילו להחמיר נוהגין ולפיכך גליות של שני

אדם. לשום לאכילה ראוי שאינו כיון שני יו"ט מוצאי

שימתין  עד מטלטלין (אין שבת הוא שני יו"ט מוצאי ואם
ערב  שהוא שני ביו"ט ומכלֿמקום שיעשו, בכדי שבת בליל

בישולי  משום בו שאין (בענין נכרי ע"י לבשלו מותר שבת)
אכילת  לצורך ע"ש) קי"ג סי' ביו"ד שנתבאר דרך ועל נכרים
הטלטול  שאיסור כיון שיעשו בכדי שימתין לאחר שבת
ע"י  להקל יש לפיכך בעלמא חומרא אלא אינו שני ביו"ט

נכרי.

לכבוד  ביתו בתוך זה ממין לו כשיש אמורים דברים במה
לו  צריך והוא ביתו בתוך זה ממין לו אין אם אבל שבת
השבת  לכבוד בעצמו ולבשלו לטלטלו מותר השבת לכבוד
שיזהר  רק שיעשו בכדי ראשון יו"ט במוצאי שהמתין לאחר

שיעשו. בכדי שבת בליל שימתין עד ממנו מלטעום

אליו  שבאו בין ביו"ט שלחנו על סמוכים אורחים יש ואם
הנכרי  שהביא לאחר ביו"ט אותם שזימן בין יו"ט קודם
כאן  שיש אחרת מעיר הן האורחין אם הדורון את אליו
גלויות  של שני ביו"ט להאכילם מותר אורחים הכנסת מצות
שהובא  עצמו הוא ואף ראשון ביו"ט הנכרי לו שהביא מה
יאכל  שלא כבודם זה דאין עמהם לאכול לו מותר בשבילו
על  לסמוך יש אורחים הכנסת מצות כאן שיש וכיון עמהם

הראשונה. סברא

והוא  ביתו בתוך זה ממין לו כשאין אמורים דברים במה
לצורך  לו צריך אם הדין והוא האורחים לכבוד לו צריך
ביתו  בתוך זה ממין לו יש אם אבל מצוה סעודות שאר
כדי  זה ממין לפניהם ליתן אין הסעודה בני לכל לו שמספיק

ביתו. בתוך לו שיש ממה ביתו לאנשי שיאכיל

שיעשו  בכדי ראשון יו"ט במוצאי שהמתין לאחר זה וכל
לו  בין בטלטול בין באכילה בין אסור זה שיעור קודם אבל
לפי  למעלה שנתבאר כמו בשבילם הובא שלא לאחרים בין

המורים: רוב הסכמת כן כי הראשונה סברא

בכל [‰‚‰‰. הטעם דעיקר ביארנו שכה שבסי' ואע"פ
משום  הוא שיעשו בכדי להמתין שהצריכו מקום
האחרונה, סברא לפי כמ"ש לעשות לנכרי יאמר שמא גזירה
נעשית  שהמלאכה מי על אלא לאסור שלא ראוי היה וא"כ
לחלק  חכמים רצו לא מכלֿמקום למעלה, כמ"ש בשבילו
עד  בשבילו נעשית שלא מי על אף הכל על ואסרו בגזרתם
בדבר  הרבה להחמיר חכמים שראו לפי שיעשו, בכדי לאחר
לאחר  ומכלֿמקום נכרי. ע"י גמורה מלאכה בו שנעשה
אף  להקל ראוי שיעשו כדי א' יו"ט מוצאי בליל שהמתין
ואע"פ  הראשונה, בסברא כמ"ש גלויות של ב' יו"ט הוא אם
לו  שיביא לנכרי יאמר שמא חשש מידי יצאנו לא שעדיין
המתנת  אחר ב' ביו"ט מהן ליהנות שיוכל כדי א' ביו"ט
בהמתנה  כך כל להחמיר רצו לא מכלֿמקום שיעשו, בכדי
שהמתנה  כיון שיעשו, בכדי ב' יו"ט מוצאי עד שימתין זו
כן  שיעשה להנכרי יאמר שלא בעלמא קנס אלא אינה זו
מזה  מליהנות ומנעוהו שקנסוהו כיון א"כ אחרת, פעם
די  שיעשו בכדי שימתין לאחר עד מיד א' יו"ט במוצאי
שיעשה  להנכרי יאמר שלא זכרון היכר לו יהיה בזה כי בכך,

הגהה)]. כאן (עד אחרת פעם כן
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יו"ט · במוצאי הנכרי שילך כדי הוא שיעשו בכדי שיעור
שצד  למקום או הפירות שליקט למקום מביתו משחשכה
מהיכן  לו נסתפק ואם לכאן ויחזור המלאכה ויגמור הדגים
מחוץ  שיבואו בכדי רק להמתין צריך אין הנכרי הביאן
להמתין  צריך אין הסוס על רוכב הנכרי הביאן אם לתחום

לכאן: שהביאן עד זו ברכיבה הנכרי ששהה בכדי רק

ליקט ‚ הסתם דמן לישראל דורון שהביא בנכרי זה וכל
למעלה  כמ"ש לו שהביא הישראל בשביל היום צד או
וניצוד  נלקט שמא להסתפק שיש בענין הוא אם אבל
לצורך  או לצרכו וצד ליקט שמא להסתפק יש וגם מאתמול
ב' כאן שיש כיון לישראל והביאן נמלך ואח"כ אחר נכרי
מיד  יו"ט במוצאי באכילה מותרים אלו הרי להקל ספיקות
ספק  אלא כאן אין אם אבל שיעשו בכדי להמתין צריך ואין
שמא  או ישראל בשביל מאתמול וניצודו נלקטו שמא אחד
והביאן  נמלך כך ואחר נכרי ובשביל היום וצד ליקט
לו  שיש דבר שהוא לפי שיעשו בכדי להמתין צריך לישראל

דהיינו  אומרים מתירין אין לפיכך שיעשו בכדי שימתין אחר
להקל: סופרים דברי ספק כאן

אבל „ יו"ט במוצאי שיעשו בכדי המתנת לענין זה וכל
נכרי  לצורך וצד שליקט ידוע אם אפילו עצמו ביו"ט
פירות  וכן היום וצד ליקט שמא להסתפק שיש אלא
מהאילן  נשרו שמא להסתפק שיש האילן תחת הנמצאים
אפילו  הערב עד ובטלטול באכילה אסורים אלו הרי ביו"ט
העומד  דקל כגון מוקצה משום בהן שאין בענין הוא אם
הרוח  שישיר התמרים על יו"ט מערב דעתו והיתה בחצרו
למחר  שאמר יו"ט בערב מנכרי ששמע או ביו"ט הדקל מן
אסורים  הן הרי לצרכו ביו"ט ותלשן הללו פירות אתלוש
דבר  כל על גזרו שחכמים לפי ובטלטול באכילה לישראל
ביום  בו באכילה לאסרו ביו"ט או בשבת מהמחובר שנעקר
משום  מאכל דבר אינו אם בו ולהשתמש מאכל דבר הוא אם
שאסור  וכיון שכ"ב בסי' כמ"ש בעצמו יתלוש שמא גזרה
ראוי  אינו שהרי לטלטלו ג"כ אסור בו ולהשתמש לאכלו

ביום. בו לכלום

גלויות  של שני ביו"ט אף חכמים החמירו בספק ואפילו
ספק  מחמת אלא אינו גליות של שני טוב שיום ואע"פ
שכבר  כיון מכלֿמקום להקל, ספיקות ב' כאן שיש ונמצא
הוא  הרי ימים שני לעשות הגולה בני כל את חכמים הנהיגו
מוקצה  ספק בו להתיר שלא זה לענין דבריהם של כודאי
שלא  תורה לאיסורי סייג הוא בשבת המוקצה איסור שעיקר
להוצאה  גדר משום או שכ"ב בסימן כמ"ש ויתלוש יעלה
שני  ביו"ט אף בספיקו החמירו לפיכך ש"ח בסימן כמ"ש
אין  דברים שאר לענין אבל לראשון בינו לחלק שלא כדי

שיתבאר: וכמו כספק אלא דבריהם של כודאי דינו

כמושין ‰ שהן כגון היום נתלשו שלא ניכרים הפירות אם
שנס  כגון יו"ט מערב שניצודו הדגים ניכרים אם וכן
מותרין  שם אותן שבודקין לחייהן שתחת ואדמומית ליחן
והוא  התחום מתוך שבאו ידוע אם בשבילו שהובאו למי אף

שבודאי  בענין ראשון יו"ט ליל בתחלת לו הובאו אם הדין
יו"ט: מערב וניצודו נלקטו

Â שלא ידוע אם היום וניצודו שנלקטו ידוע אם אפילו
יו"ט  הוא אפילו לערב מותרין ישראל בשביל וצד ליקט
אבל  חול הוא מהן אחד נפשך ממה שהרי גליות של שני
אם  ספק הוא אם אפילו השנה ראש של שני יו"ט הוא אם
גם  ובטלטול באכילה אסור ראשון טוב ביום וניצוד נתלש
וכיום  אחת קדושה הן הימים ששני לפי הערב עד בשני

הן: ארוך אחד

Ê טוב יום הוא אפילו טוב ביום וניצוד שנתלש ספק וכן
בשבת  גם ובטלטול באכילה אסור גליות של שני
מוכנין  הן זו צידה או זו תלישה שע"י לפי שלאחריו

לשבת. מכין יו"ט ואין לאכילה

התורה  מן שהרי סופרים מדברי אלא אינה זו הכנה ואיסור
לעצמו  יו"ט וא"כ בו וניצודו שנתלשו ביום בו לאכלן מותר
שנתלשו  ביום לאכלן אסור סופרים שמדברי כיון אלא הכין
לשבת  הכין טוב שיום נמצא שלאחריו ביום אלא בו וניצודו

שלאחריו:

Á שנתלשו שהפירות השבת שלאחר ביו"ט הדין וכן
אלא  אינו ואיסורן שלאחריו ביו"ט גם אסורים בשבת

שנתבאר. כמו סופרים מדברי

בישול  בלא חיין הנאכלין בפירות אמורים דברים במה
שאינן  בפירות אבל התורה מן עצמה בשבת לאכלם שיכול
עצמה  בשבת לאכילה ראויים שאינן כיון חיים נאכלין
לפיכך  שלאחריו ליו"ט הכינה ששבת נמצא לבשלן שאסור

ביו"ט. התורה מן אסורין הן

בדגים  אבל בשבת שנתלשו בפירות אמורים דברים במה
אינן  אעפ"כ חיים נאכלים שאינן אע"פ בשבת שניצודו
שהצידה  לפי סופרים מדברי אלא שלאחריו ביו"ט אסורים
שינוי  שום נעשה אין שהרי כלל הכנה נקראת אינה בעצמה
עצמו  ביו"ט ניצוד היה שאם כיון אלא הצידה ע"י הדג בגוף
ואם  חכמים גזרת מחמת ביום בו לאכלם אפשר היה לא
שבשבת  הצידה שע"י נמצא ביו"ט מותר יהא בשבת הניצוד
הכינה  שבת כאילו דומה זה והרי טוב ביום לאכילה הותר

סופרים: מדברי ואסור ליו"ט

Ë שנתלשו פירות ובששי בחמישי להיות שחל השנה ראש
בשביל  וניצודו נתלשו אפילו בחמישי שניצודו ודגים
באכילה  אסורים הן הרי מאליהן וניצודו שנתלשו או נכרי

של  בשבת גם וניצודין ובטלטול נתלשין היו שאם כמו אחריהן
שני  שהרי הכנה איסור משום בשבת גם אסורין שהיו בששי
מותרין  שבת במוצאי אבל ארוך אחד כיום הן אלו ימים
אין  ישראל בשביל בחמישי וניצוד נתלש אפילו מיד באכילה
שנתבאר  מטעם שיעשו בכדי שבת במוצאי להמתין צריך
להמתין  צריך ישראל בשביל בששי וניצוד נתלש אבל למעלה

למעלה: שנתבאר כמו שיעשו בכדי שבת במוצאי
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È פירות השבת שלאחר ביו"ט או בשבת שהביא נכרי
נכרי  בשביל שנלקטו ידוע אם אפילו חיים נאכלין שאינן
אחר  או זה ונכרי בשבת נתלשו שמא להסתפק שיש אלא
עליו  סומכין אין שבת מערב שנתלשו תומו לפי מסיח
מן  ביום בו אסורים שהן השבת שלאחר ביו"ט לאכלם
באיסור  אלא תומו לפי מסיח נכרי על סומכים ואין התורה
שבת  במוצאי שחל שני ביו"ט לאכלם כגון סופרים דברי
אלא  אינו שאיסורו השנה ראש של שני יו"ט הוא אפילו
שבת  במוצאי שחל ראשון ביו"ט אפילו או סופרים מדברי
שהביאן  ביום בו להתירן או חיים הנאכלים פירות הן אם
או  מלפניו לו סמוך ראשון יו"ט שאין בשבת הביאן אם
שום  אין אלו שבכל מלפניו לו סמוך שבת שאין ביו"ט
על  סומכין אימתי תקי"ג בסי' ועיין תורה של הכנה חשש

תומו: לפי מסיח נכרי

‡È ואינו במחובר במינו שאין דבר לעיר שהביא נכרי
בהמות  או יבשים פירות שהביא דהיינו צידה מחוסר
אם  ותרנגולים אווזים כגון צידה מחוסרין שאינן ועופות
בשבילו  שהובאו למי אף לכל מותרים הביאם התחום מתוך
דהיינו  הביאם לתחום מחוץ אם אבל למעלה כמ"ש
אסורין  הרי לתחום חוץ עדיין היו יו"ט כניסת שבתחלת
ביתו  אנשי ולכל בשבילו שהובאו למי ביום בו באכילה
בהבאתו  הנכרי נתכוין בשבילם שגם שולחנו על הסמוכים
כך  כל שישהה דהיינו שיעשו בכדי להמתין צריכים ולערב
היום  לו שהחשיך ממקום אותם בהבאתו הנכרי ששהה כמו
של  עיר של עיבורה לתוך אותם שהביא עד טוב יום בערב
העיר  תחומי למדוד מתחילין שמשם מקום דהיינו הישראל

ע"ש: [ש]צ"ח בסי' שנתבאר כמו

·È אינו שיעשו בכדי להמתין חכמים שהצריכו הטעם
יה  שלא כלל בשביל נהנה אינו שהרי יו"ט ממלאכת נה

נהנה  הוא אלא לתחום מחוץ ההליכה דהיינו המלאכה מגוף
המלאכה  גוף מן לא אבל המלאכה בו שנעשה מהדבר
בכדי  להמתין מצריכים חכמים היו לא ולפיכך בעצמה
לנכרי  יאמר שמא גזרה משום להמתין הצריכו ולמה שיעשו
למהר  כדי ביו"ט לתחום מחוץ מאכל מיני לו שיביא
היה  הדין שמן בשעה אותו שקנסו וכיון בלילה אכילתו
לנכרי  יאמר לא שוב יו"ט במוצאי דהיינו לאכול לו מותר

לו: להביא

‚È ראש של שני יו"ט או שבת הוא יו"ט מוצאי אם ואפילו
בכדי  שימתין שאף גליות של שני יו"ט או השנה
ביו"ט  לו שיביא לנכרי יאמר שמא לחוש יש אעפ"כ שיעשו
לאחר  שלאחריו בשבת או שני ביו"ט לאכול כדי ראשון
לא  מכלֿמקום ראשון, יו"ט במוצאי שיעשו בכדי שימתין
עד  או שבת מוצאי עד יאכל שלא כך כל לקנסו חכמים רצו
נתקן  שאינו קל הוא תחומין שאיסור דכיון שני יו"ט מוצאי
אם  ודי בו הקילו לפיכך תורה של לאיסור סייג בשביל
ביום  שיעשו ובכדי לו שהביאו ביום בו יאכל שלא קנסוהו

שלאחריו:

„È לשאר אבל ביתו ולאנשי בשבילו שהובא למי זה וכל
מחוץ  שהביא ביום בו אפילו באכילה מותר אדם כל
שלא  בו הקילו קל הוא תחומים שאיסור דכיון לתחום
הנכרי  הביא אם ואפילו בשבילו שהובא למי אלא לאסור
איסור  יש פרסאות דבג' אומרים שיש פרסאות לג' מחוץ
בני  לכל לאסור אפשר שאי כיון אעפ"כ התורה מן תחומין
אדם  בני לכל שוה אינו הוא תחומין איסור שהרי בשוה אדם
זה  של תחומו תוך הוא זה של לתחומו חוץ שהוא שמה
ולהתיר  לזה לאסור זה באיסור לחלק חכמים שהוצרכו וכיון
הובא  שלא למי בשבילו שהובא מי בין חילוק עוד עשו לזה

לעיל: שנתבאר מטעם לו לאסור ראוי שאין בשבילו

סימן ד לתחום:חלק חוץ טוב ביום הבאים דברים דין תקטו
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

ויש ‡È˙‡(א) כו' שלטא דטו"ר אלנא בגלותא בר"מ
בעיקר  להבין יש וגם שלטא ל' מהו להבין
ענין  שרש י"ל תחלה והנה דעכשיו הגלות אריכת ענין
בכל  רואים שאנו בהיות מהו טו"ר דעה"ד התערובת
תערובות  כמו הא' מדריגות ג' גשמיית דבריא' תערובת
רק  כלל נדבקים בלתי מפורדים שהפרורים ביבש יבש
הטוב  מי ומכיר רואה העין שאין הרואה לעין מעורבים
בפ"ע  במהות כ"א הרע מן הטוב מובדל בעצם אבל
שנתקרבו  רק בעצם אמיתי תערובות זה ואין לגמרי
הרע  כאשר שבאדם בטו"ר כן וכמו במ"א הטו"ר ובאו
רע  וגם טוב בלבו שיש רק הטוב מן בעצם מובדל שלו
לעין  ונראה א' במעשה כא' שימצאו אעפ"י בפ"ע כ"א
אין  תערובות בדרך לרע והטוב לטוב הרע את הרואה
הן  מובדלים בעצם אבל הרואה עין הכרת העדר רק זה
העושה  לדבר ודוגמא וכה"ג ביבש יבש כתערובת
לו  עושה או ומביישו עליו ומתפאר לעני וחסד צדקה
הטוב  מבחי' זהו שעושה החסד הנה זה בדבר רעה
מבחי' הוא עצמה זו במעשה לו שעושה והרעה שבו
רק  מובדל וכ"א טו"ר תערובות בזה שיש שבו הרע
לא  שביישו שמפני לומר נוכל שלא א' במעשה שבאו
לומר  יתכן לא להיפך וכן מתחלה זה בחסד  טוב היה
אין  כי שעשה הטוב מפני כלום לו שעשה הרע שאין

שעשאם  רק רע וזה טוב זה אלא כלל זה עם זה שייכות
או  להתייהר צדקה העוש' הוא וכך כו' א' במעשה
שעירב  גם כי גמור צדיק שנקרא בניו שיחיו בשביל
כלל  והטוב החסד אור פוגם זה אין להתייהר רעה כונה
כונה  בלא גם כי כו' בנו שיחי' בשביל לגרמי' בחי' וכן
הטוב  שעירב רק טובו מדת מצד הטוב עושה היה זו
מובדלים  אבל עצמו לטובת או להתייהר רעה כונה עם
מסט' בא וזה דטוב מסט' בא זה מהות' בעצם זמ"ז
בטוב  הגסות שמלביש רק בעצם גסות בו שיש דרע
זהו  (אך שם לו ולקנות להתייהר שעושה זה וחסד
לטובת  שלא גם צדקה עושה שהוא מפני בישראל
חטאת  לאומים חסד כתיב באוה"ע אבל עצמו
רק  הוא החסד שרש שעיקר דהיינו עבדין דלגרמייהו
שית' ברע הטוב התכללות שזהו להתייהר או לגרמי'
בעצם  שמובדלים זה תערובת עיקר ונמצא בסמוך)
לחלוש  או להפכו בחבירו שינוי עושה א' שאין היינו
פועל  וזה טוב פועל זה יחד פועלים ששניהם רק כחו

כמו  וזהו א' במעשה והכל וזה רע זה בינונים שאמרו
כא' וזה זה אלא דוקא זה אחר בזה הכונה ואין שופטן
(משא"כ  כידוע ויצ"ט יצה"ר שהן טו"ר יש א' במעשה
שזהו  גובר הרע וברשעים הרע על גובר הטוב צדיקים

בסמוך): שית' בזולתו הא' התכללות בחי'

t"cl .n"xa `zi` .daeyzd xry
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ì„‡ הנה והענין להבא, על משמש היו"ד יקריב, כי
כל  וארז"ל בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו כתי'
והנה  בעוה"ב, ולא בעוה"ז לא זז אינו לי שנא' מקום
ע"פ  מובן הענין אך זרים, בידי חרב שהמקדש ידוע
ברכת  הוא איך המפרשים קושיית כידוע אחר ענין
אחרים  למקומות וגלינו הגלות בזמן דאורייתא הארץ
כידוע  כך הוא הענין אך אדמתינו, על יושבים אנו ואין

להצמיח  הצומח כח בה ויש לחם תוציא ממנה שארץ
את  להחיות האילן ופירות הארץ ופירות תבואות
כח  בה שיש עליונה ארץ בחי' למעלה יש כך האדם,
שונים  אופנים בכמה אלקו' גילוי בחי' להצמיח הצומח
נקראים  זה וע"ש ליש מאין הנבראים את להחיות
חפץ, ארץ אתם תהיו כי וכמ"ש ארץ בשם ג"כ ישראל
דתו"מ  הזריעה ע"י מישראל בכ"א הצומח כח שיש
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רסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

דווקא  כי אלקות גילוי בחי' [מיני] כל להצמיח
ע"י  אלקות גילוי ממשיך הוא המצוה מקיים כשישראל
בארץ, תלויות מצות שרוב הענין וזהו עליונה. מארץ
הכח  לישראל שניתנה עליונה בארץ הוא שהעיקר
ישראל  ארץ להם ליתן לאבות שהבטיחו וזהו הצומח,
וכמ"ש  רוחני ארץ רק שזהו אע"ה, לאברהם והעיקר
הארץ  כי עומדת לעולם והארץ בא ודור הולך דור

לישראל  ניתנה הכח וזה שינוי בלי לעולם הוא רוחני
תומ"צ  שע"י הכח זה במ"ת להם ניתנה (והעיקר
מלמעלה). אלקות גילוי להצמיח כח להם יש בגשמיות
פנימית  הוא חפץ (כי חפץ ארץ אתם תהיו כי וזהו
הכח  הקב"ה ונתן רצה"ע, פנימית הם והמצות הרצון,
הרצון  פנימי' כי חפץ ארץ אתם תהיו כי וזהו לישראל,

אצליכם). יהי' שלי

aixwi ik mc`
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

È·ÏÂ ומגבעות אבנטי' להם ועשית כתנות תעשה אהרן
ד' שזהו והיינו וגו' בד מכנסי להם ועשה וגו'
לבן, בגדי ד' והם אותם, ללבוש צריך כהן שכל בגדי'
בגדי  ד' שהם וציץ ומעיל ואפוד חושן כה"ג עליו ומוסיף
המצפנת, ענין להבין דיומא. ספ"ז במשנה כמ"ש זהב
ל"ב  האבנט אמה, ט"ז ארכה כה"ג של המצנפת הנה
פ"]ח] (רמב"ם כרך ע"ג כרך ומחזירו מקיפו אמה
הבגדים  ענין עיקר כל צ"ל תחלה המקדש), כלי מהלכות
נא' מעה"ד טעם שלא עד באדם מצינו כי בהיות מהו,
מעה"ד  ומשטעמו יתבוששו, ולא ערומים שניהם ויהיו
מצינו  וכן הם, ערומים כי וידעו שניהם עיני ותפקחנה אזי

כמ"ש  ערומים היו לובשתם נבואה רוח כשהי' בנביאי'
סי' א' בשמואל עיי"ש נביא הוא גם כשנעשה שאול גבי
שהי' כמו שמגיע הוא הנביא שמעלת לפי וזהו כ"ד, י"ט
הרי  במו"נ), הקושיא (ע' החטא לפני אדה"ר בחי'
הנביאי' שלכן השכל, מחמת דוקא באי' שהבגדים
טרם  אדה"ר שהי' ע"ד כ"א עה"ד של השכל מהם שנמנע
אלא  ערומים, הולכים נפקחו) (שאז מעה"ד שטעם
דטו"ר, השכל מחמת באי' שלנו גשמיים שהבגדים
למעלה  הוא הנביאי' וכן החטא לפני אדה"ר (ובחי'
מבחי' הוא שהלבושים למעלה כן אבל זו), חכמה מבחי'

דוקא. קדש בגדי נק' כה"ג בגדי ולכן חכמה,

zepzek dyrz oxd` ipale

.a"n m"n g"jt devz .(a"l ,devz t"y) .c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

השלישית הדרגה את נ"ע הרבי מבאר הבאות בשורות
שבשורש מלכות", "כתר בדרגת שהיא כפי  המלכות -

ההשתלש של הרצון.הראשון עליית  לדרגת מקבילה לות
ïéðòåבתפילה ואומרים שממשיכים åäæùמה åðéìò íçø

é÷î úðéçáäãéçéã ó, הכללי השתלשלות øîåìבסדר ùé
åäæùהמלכות ספירת  åäéàãבתוך úåëìî øúë úðéçá

ïåéìòשהוא)( øúë29,'åë
¯ ïéàáù éðà úðéçá åäæù øîåì ùé úåëìî øúë äðäå
ו 'אין ', 'אני ' - דרגות לשתי  חלוקה יש  כלל בדרך כלומר,
שמפרט. כפי  שבאין', ה'אני  בחינת הוא מלכות כתר  אך

¯ óåñ-ïéà-øåà úåîöò úðéçá àåä "éðà"ãהבורא היינו,
- áåúëùבעצמו åîëå:בתורה רבות éåä'פעמים éðà

¯ åîöò ìò àùåðä úåäîå úåîöò àåä "éðà" ùåøéôã
בו  שנכלל כלומר  éåä',היינו , íùã íöòä íùכפי

שישנה כלומר, הוא", ושמו שמו ש"הוא לעיל שהתבאר
שמו, הנקראת עצמותו  יכולת דרגת בין  מלאה אחדות

ממש. עצמותו לבין
äàéøáã ùé äååäîä ïéàä úðéçá àåä úåëìî úðéçáå

,äéùò äøéöéמצומצמת המשכה היא המלכות  שהרי 
'אין '. נקראת ולכן ההתהוות, לצורך
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' ¯ ïéàáù éðàå- שבמלכות' ïéà-øåà-כתר úðéçá àåä
) óåñ( אני) úåëìîáù(אין.òáèä úåîîåø ïéðò àåäå

הוא (מלכות), 'טבע' של ענין  כאן  שיש אף כלומר,
שבו. ֿ סוף האין בגלל ברוממות 

ïåùìî àåä òáèã30úå÷ìàäù åðééäã óåñ-íéá åòáåè
'åë øúñðå íìòð, וגלוי ניכר שאינו  בים הטבוע כדבר

äìâðå äàøð úå÷ìàäù àåä òáèä úåîîåø êàבתוך
הטבע òáèäגדרי  éëøãá íéùáåìîä íéñéðä ïäå ,'åë

òáèî äìòîìù óåñ-ïéàä úåîîåø úðéçáî íéëùîðù
¯ ,úåîìåòäגדרי את שוברים  הטבע שמעל הניסים 

אך ביטולו , ידי  על אלא בו  להתגלות יכולים  ולא הטבע
אלא הטבע את  שוברים לא בטבע המלובשים הניסים

אותו. מרוממים
òáèá ùáåìîù ÷ø òáèäî äìòîì àåä íöòá ñðä ïëìå

מעבר ¯ והתנשאות הרמה הוא גדרו מצד נס כלומר,
מתגלה הוא בטבע, מתלבש ֿ סוף האין כאשר  אך לטבע,

בטבע, המלובש  ¯כנס éðà úðéçáî åäæù úåéäìגילוי
- úåëìîãעצמותו ïéàáù àåäùאת ששובר באופן ולא

úåîîåøהטבע úðéçá úåëìî øúë ïéðò åäæå ,'åë
.'åë úåëìîáù óåñ-ïéàäסוף ֿ האין התגלות כלומר,

המלכות. ספירת של ענינה שזהו הטבע, בתוך
עלינו", "רחם במילים נרמז זה לזה,åוענין הסיבה

àåäùש éîã à÷åã úåîîåøä ïî àåä íéîçøäã òåãé
àåä íéîçø éë ,øúåé íéîçøä ïéðò åá ùé øúåé íîåøî

¯ ,ìôùä ìòאת בלרומם עסוק מרומם שאינו  האדם
חסרון  על להסתכל לו  מאפשר לא  זה וממילא עצמו,
ערך, ובעל מרומם  שהוא  מי ודוקא עליו, ולרחם השני 

השני . על לרחם  íîåøîáמסוגל íéîçøä àöîð ïë ìòå
åîëå ,íúåìôù äàåøå åãâð íéìôù ìëäù éðôî à÷åã

êìîäביותר מרומם åë',שהוא øúåé íéîçøä åá àöîð
.êøåàá øçà íå÷îá øàáúðù åîëå

ïéðò åäæå,השלישית íéîçøäהדרגה úðéçá åðéìò íçø
úåëìîáù óåñ-ïéà-øåàä úåîîåø úðéçáî íéëùîðä

,'åë
ïëå,עצמו על רחמים  לעורר האדם בעבודת גם ìòהוא 

óåñ-ïéàä úåîîåøá úåððåáúää éãéברוך שהקדוש כמה
מרומם, äàøðהוא  òáèä úåîîåø ïäù íéñðä éãé ìòù

,'åë óåñ-ïéàä úåîîåø øëéðå יותר יכיר שהאדם ככל
הבורא ìòברוממות øøåòéå íãàä áìá úåìôùä ìåôú

éôìå ,êë ìë ÷åçø àåäù äî ìò íéáø íéîçø åîöò
¯ 'åë úåìôùä êøò êë úåîîåøä ùâøä êøòככל

לרחם יוכל כך הבורא, ברוממות יותר יתבונן שהאדם
ממקור  כך כל והתרחקה שירדה נשמתו  שפלות על יותר 

חיים. באלקים åë'.חוצבה  åðéìò íçø ïéðò åäæå
¯ äæîå- הרוממות é÷îמהרגשת øåà êùîðåùôð ìò ó

øåà ìëåé àì ÷åçéøäå úåìôùä ãöîù øçà åðééäã
¯ éîéðô øåà úðéçáá åá úåìâúäì é÷ìàäשהאדם כיון

יכול לא  האור מרומם, ֿ הוא ֿ ברוך והקדוש  שפל הוא
לכן  בפנימיות, בו  åéìòלהתגלות àåáéהאלוקי האור

é÷î øåà úðéçáá.'åë ó
ïéðò åäæå"עלינו "רחם אחרי  ואומרים שממשיכים מה

המילים åðæåòאת ïåãà ענין לעיל, שהתבאר כמו  כי
העולמות השערת  הוא העליון בשורש  עוזנו " "אדון

הרצון. עליית לאחר
הוא, האדם åùôðובנפש  ìò íéîçø úåøøåòúä éãé ìòù

היא רחמים הרגשת שהרי - מלכות" "כתר ענין שזהו
- דווקא äìòîìùמרוממות íéîçøä úðéçá êùîð

ùôð ìò êùîð úåëìîáù óåñ-ïéàä úåîîåø úðéçáîù
é÷î øåà úðéçáá åéìò äøåù úåéäì íãàäåùôð ìò ó

,'åë מהרצון הנמשכת העולמות  שהשערת כפי  כלומר,
הרגשת ידי על כך לעולמות, ביחס מקיף נחשבת 
האדם נפש על הרחמים נמשכים האדם, בנפש הרוממות

מקיף. באופן
מהרגשת נמשך האדם  אצל ה'יחידה' שגילוי  והיינו ,
להוציאו  לאדם בפועל וההמשכה ֿ סוף, שבאין  הרוממות

ה'חיה'. דרגת ענין היא משפלותו 
é÷î øåàäù åðæåò ïåãà ïéðò åäæåïúåð åùôð ìò êùîðä ó

úàöì æåòå çë åìבפועלåîëå ÷åçéøäå úåìôùä ïî
øàáúéù.הבא בפרק

.øåöé÷
úåîöò úðéçá åðééä äìçú ,ïôåñá ïúìéçú õåòð åäæå
àåäå ,úåîöòá úùøùåî úåëìîå ,ìëä úìçú àåäù
ùéå ,úìåëéä úðéçá àåäå ,åúåîöòá ìåìëä åîù úðéçá

,íìåò é÷ìà ïéðò åäæå úåëìîá úåîöòä çë
êîù ,úåìâúäå úåììëúä úðéçá ùé éîöòä åîùá äðäå
àåäå ,úåëìîá ïë åîëã øîåì ùéå ,êîù àøåðå ùåã÷
øéòæã éåìéâä çë úðéçá àéäù åîëå ,äðéáá äìåìëù åîë

,íéáøä êéîçøá äæ úåìâúää úðéçáå ,ïéôðà
úåîîåø ,ïéàáù éðà úðéçá úåëìî øúë åðéìò íçøå
øåà äæî êùîðå ,úåîîåøä ïî àåä íéîçøã ,òáèä

é÷î.åðæåò ïåãà ïéðò åäæå íãàä ìò ó

mipyeya drexd il icece icecl ip`

b"xrz ,d"xc 'a mei .c"qa
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ה'תד"ש] [כסלו

"Ï‡¯˘È ˙ÂÏ‰˙ ·˘ÂÈ ˘Â„˜ ‰˙‡Â"1.
וקילוס 2המדרש  קילוס כל שמואל: רבי "אמר אומר:

יושב  כבודו ברוךֿהוא, לקדוש מקלסין שישראל
ביניהם".

המגיד  רבו, אצל היה התניא, בעל הזקן, אדמו"ר כאשר
 ֿ הבעל רבו, עם שהיה סיפור המגיד סיפר ממזריטש,

הקדוש. שםֿטוב
ונדד  נסתר, היה עדיין הקדוש הבעלֿשםֿטוב כאשר
שלו  הקדושות העבודות אחת לכפר, ומכפר לעיר מעיר
איך  וצעיר, זקן ונשים, אנשים יהודי, כל לשאול היתה
התעניין  בריאותו. איך ילד בכל להתעניין הבריאות,
את  לשמוע שמח ומאוד הפרנסה, בענין לפרטים
אנשים, שיהודים, מאוד, עליו האהובות התשובות
שבח  של שונים בביטויים לו עונים היו וילדים, נשים
ברוךֿהוא  האהוב "ה' לה'", "תודה ה'", "ברוך – לה'
להבא", חסדו את יתן ברוךֿהוא "שהבורא עוזב", אינו
שמו  מבורך אותנו, מפרנס ברוךֿהוא, המתוק, "האב
חולים  הרופא "הוא שמו", וברוך ברוךֿהוא הקדוש,
 ֿ ברוך לאל שבח של שונים ביטויים ועוד האמיתי",

הוא.
בני  בריאות על יתברך ה' את שיבחו דרכם לפי אנשים
את  משבחות היו דרכן לפי נשים הפרנסה. ועל ביתם
לפי  הילדים הילדים. ועל המחיה על ברוךֿהוא ה'
להם  שיש כך על יתברך ה' את משבחים היו דרכם
אותם  ומלמדים צרכיהם כל את להם המספקים הורים

תורה.
 ֿ הבעל שהרבי היכן וישובים, כפרים ובעיירות, בערים
היה  הוא פשוט, ככפרי בנדודיו להימצא נהג שםֿטוב
היהודים  עם במגע לבוא ההזדמנות את מחפש
ברחוב, הכנסת, בבית וילדים, נשים גברים, הפשוטים,

עבודתם. ובמקומות בחנויותיהם בבתיהם,
הבעלֿשםֿטוב  של דבריו יסוד מקום, ובכל זמן בכל
כשכוונתו  ופרנסה, בריאות אודות להתעניין היה
השבח  מילות את יאמרו שהם היתה והעמוקה הקדושה

לעיל. כאמור ברוךֿהוא, לאל
לישוב  בא הבעלֿשםֿטוב שהרבי אירע אחת, פעם

יתברך, ה' בעבודת שלו הקדוש בסדר ונהג מסוים,
הגדולה  בזכות וילדים, נשים אנשים, יהודים, לזכות

ברוךֿהוא. ה' של הקדוש שמו את משבחים שהם
גדול, חכם תלמיד מופלג, זקן יהודי היה ישוב באותו
שנה, מחמישים יותר כבר זה העולם. עניני מכל פרוש
בפרישות  הקדושה התורה את ולומד יושב שהוא
בתענית  ישב הוא שנותיו כל ולילה. יומם ובקדושה
ורק  מאוחרת, מנחה תפילת לעת עד ותפילין בטלית

מים. עם לחם פרוסת טעם ערבית תפילת לאחר
לחדר  הגאון, אל נכנס הבעלֿשםֿטוב הרבי כאשר
הרבי  שאל הכנסת, בבית בפינה שהיה הפרישות
לו  יש האם בריאותו, למצב הגאון את הבעלֿשםֿטוב
הרבי, של לעברו הביט לא הגאון וסיפוקו. צרכיו את

פשוט. ככפרי לבוש שהיה
שהגאון  עד פעמים מספר השאלות את שאל הרבי

שילך. הדלת, לעבר בידו לרבי והראה מאוד התרגז
מדוע  רבי, הגאון: אל הבעלֿשםֿטוב הרבי אומר

לכביכול נותנים הרי [=הקב"ה]אינכם פרנסתו? את
מן  ילך שהוא עד הכביכול את תרעיבו חסֿושלום

העולם!
איזשהו  התבלבל. הגאון הללו, המילים את בשמעו
לתת  שצריך הכביכול, אודות מדבר כפרי יהודי

לד  ויש פרנסה, וילך לכביכול ירעב לא שהכביכול אוג
העולם. מן

הגאון  של במחשבות הבחין הבעלֿשםֿטוב הרבי
לו: ואמר

יושבים ישראל שה'[=מתפרנסים]בני הפרנסה על
הכביכול? יושב פרנסה איזו על אך להם. נותן יתברך
אתה  – קדוש" "ואתה בתהלים המלך דוד לנו אומר

"יושב – יושב? אתה פרנסה איזו על [על]הקדוש,

והתהילות  השבחים על יושב הכביכול ישראל", תהלות
הבריאות  על ברוךֿהוא, אותו, משבחים ישראל שבני
דברי  ובעד להם. נותן ברוךֿהוא, שהוא, והפרנסה
הוא, יתברך, ה' את משבחים ישראל שבני התהילה

רויחא. ומזוני חיי בני להם נותן ברוךֿהוא,
.¯ÂˆÈ˜ הבעלֿשםֿטוב של העבודה סדר את מספר
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יג,1) חלק התוועדויות מנחם תורת ראה ד. כב, תהלים
.143 ע' תש"ל עה. ע' תשט"ו המאמרים ובספר 211 ע' א, תשט"ו

ועוד. תעה. ע' חכ"ב זי"ע אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש
הפסוק.2) על רבה
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הזדמנות  חיפש הוא נסתר. היה עדיין כאשר הקדוש
הגדולה  לזכות וילדים, נשים אנשים יהודים, להביא
נפשם, תכונת לפי יתברך לה' והודיה שבח שיבטאו
מספר  להם. נותן יתברך שה' והפרנסה הבריאות בעד

הגדול  הגאון עם הבעלֿשםֿטוב של הפגישה את
הבעלֿשםֿטוב  איך ובקדושה. בפרישות תורה שלמד

וגו'". קדוש "ואתה הפסוק את פירש

ב.

ÂÈ·¯ הבעלֿשםֿטוב של העבודה סדר את ביאר הזקן
של  שמו את שיזכירו וטף, נשים אנשים לזכות הקדוש
ובמקומות  בבתיהם שלהם יום היום בחיי ברוךֿהוא ה'
נותן  ברוךֿהוא שה' כך על והודיה בשבח עבודתם,

שכתוב  ממה ומזוני, חיי בני רעיתי 3להם יפה "הנך
גו'".

במדרש  שכתוב מהו 4כפי רעיתי: "דמיתיך הפסוק על
בשני  אותי שירעו הם, מפרנסתי הקב"ה אמר רעיתי,
שנעשו  עבירות על שחר של בתמיד יום. בכל תמידין
שנעשו  עבירות על הערביים בין של ובתמיד בלילה

ביום.
עולמי  של רעייתי הקב"ה אמר רעיתי, מהו אחר: דבר
מחזיר  הייתי קבלוה לא שאילו התורה, את שקבלו הם,

ובהו". לתוהו העולם את
בגלל  "רעיתי" בשם ישראל לבני קורא ברוךֿהוא ה'

סיבות: שתי
ה', את מפרנסים ישראל בני כי ברוךֿהוא,האחת,

הוא  שחר של התמיד קרבן הקרבנות. ידי על כביכול,
בין  של התמיד וקרבן בלילה, שעשו העבירות על

ביום. שעשו העבירות על הוא הערביים
בשם  ישראל לבני קורא יתברך ה' מדוע השניה הסיבה
נעשו  ומצוות תורה שקיבלו שבכך משום היא, "רעיתי"
ישראל  בני אילו כי העולם, בקיום שותפים ישראל בני
את  מבטל היה יתברך ה' התורה, את מקבלים היו לא

העולם.
תורה  היא העולם בבריאת ברוךֿהוא ה' של כוונתו
אינם  בעולם ברוךֿהוא ה' שברא השאר וכל וישראל,

בשבילו. ונעשה העיקר את שמשרת טפל דבר אלא
ישראל, בני של התורה לימוד שעלֿידי הוא, העיקר
במידות  והתנהגות בתורה שכתוב כפי המצוות קיום
עולם  את יאירו ישראל בני – אומרת שהתורה טובות

רוחני. באור הארצי התאווה

של  הרוחני עידונו עבודת שאת היא העליונה הכוונה
וכדי  עצמם. בכוח ישראל בני יעשו הארצי העולם
באדם  יתברך ה' הכניס עליהם, קשה תהיה זו שעבודה
הארצי  שבעולם הטוב את לאדם המראה הרע יצר
שבכך  הגופניות, התאוות לכל לבו תשומת את ומושך
לכוונה  כראוי מסור להיות לאדם מפריע הרע היצר
ואת  העולם את יתברך ה' ברא שבשבילה האמיתית

שלו. והמצוות התורה את לנו ונתן ישראל בני
שכתוב  ואת 5זהו השמים את אלקים ברא "בראשית

הארץ".
המדרש  ראשית 6אומר ב' הוא "בראשית" "בשביל 7– ,

שנקראים  ישראל ובשביל ראשית שנקראת התורה
הארץ" ואת השמים "את ברא יתברך ה' – ראשית"
שבני  וישראל, התורה – ה"ראשית" שתי בשביל

רוחני. באור העולם את התורה עלֿידי יאירו ישראל
כמאמר  מפרנסתי", "רעיתי פירוש "ישראל 8זהו

עלֿידי  היא והפרנסה שבשמים", לאביהם מפרנסין
והתמיד  שחר של התמיד קרבן ועלֿידי בכלל הקרבנות
קרבנות  של הרוחנית שהעבודה בפרט, הערבים בין של

הגלות  בזמן עתה גם .9קיימת
דברים: שני היו המקדש בבית הקרבנות בעבודת

הוידוי  [ב] ועז. כשב שור השונות, מהבהמות קרבן [א]
שעלֿידי  הקרבן, על התוודה הקרבן את שהמקריב
נטהר  האדם הקרבן, ועלֿידי הוידוי של התשובה

ועוונו ברוךֿהוא.מחטאו הבורא אל והתקרב
בבית  שהיה כפי עתה, גם ישנו הדבר ברוחניות
היה  בקרבנות העיקר המקדש, בבית אז, שגם המקדש,
הכהן  של והמחשבה הוידוי – הרוחנית העבודה

.10המקריב 
שכתוב  מה גם להוי'",11זהו קרבן מכם יקריב כי "אדם

קרבן, יביא מכם אדם שכאשר היא הפסוק שכוונת
היה  לכאורה, הקרבן. את להביא יש איך התורה אומרת
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טו.3) א, השירים שיר
המאמרים 4) ספר – מנחם תורת ראה לקמן בהבא ט. שם,

וש"נ. מו) ע' ג חלק ישנה (מהדורה שכד ע' ב חלק מלוקט
א.5) א, בראשית
מדרש 6) ד. נ, פרשה רבה, ויקרא ד. א, פרשה רבה, בראשית

ג. בראשית, תנחומא,

ד.7) א, תיקון זוהר, תיקוני
ע"ב.8) ז, ג חלק זוהר,
ג.9) יג, שה"ש ע"ב. עה, פנחס תורה, לקוטי

(10.171 ע' תרפ"ז, .66 ע' פר"ת, המאמרים ספר
ב.11) א, ויקרא
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קרבן  יקריב כי מכם "אדם בפסוק כתוב להיות צריך
נאמר  ומדוע – קרבן יביא מכם אדם כאשר – להוי'"

להוי'"? קרבן מכם יקריב כי "אדם
הזקן  רבנו כך על שאדם 12אומר כדי יקריב", כי "אדם :

ולמידות  ומצוותיו תורתו ואל יתברך ה' אל יתקרב
קרבן  להביא עליכם "מכם", התורה, שעלֿפי טובות
קרבן  מכם יקריב כי "אדם כתוב לכן מעצמכם. להוי'

להוי'".
יותר  טהור היהודי את העושים "מכם", הקרבנות
טובות, ומידות ומצוות לתורה יתברך, לה' יותר וקרוב
שהם  ועז, כשב שור, – הבהמות סוגי שלושת הם
שבכללות, הרע, ביצר שקיימות שונות תכונות שלוש

הרוחנית: הבהמה נקרא הרע היצר
במיוחד 13שור  וגדול חזק לכוח הכוונה כאשר 14– .

הגדול  הכוח את מפנה הוא משהו, רוצה הרע היצר
האדם. על להשפיע כדי ביותר

החוצפה  תכונת היא – תופס 15עז אינו אחד שאף ,
שלו. את משיג והוא מקום

מתינות  הוא את 16כשב להעביר שיש הקרבנות הן אלו .
של] ומידות [הכוח והמצוות התורה לעבודת כולן

טובות.
יהודים, לזכות הבעלֿשםֿטוב בעבודת הכוונה זוהי
עבודתם, ובמקומות בבתיהם שלהם, יום היום שבחיי
בני  את שעושה דבר יתברך, ה' את ישבחו תמיד
ה' אל יותר וקרובים רוחנית מבחינה יותר זכים ישראל
הרע  מהיצר וכבש עז שור הקרבנות הם אלו יתברך,

הטוב. היצר את המחזקים
.¯ÂˆÈ˜ העבודה דרך את מסביר הזקן רבנו איך מבאר

אנשים, יהודים, לזכות שהשתדל הבעלֿשםֿטוב של
על  יתברך לה' יודו שלהם יום היום שבחיי וטף, נשים
ישראל  לבני קורא יתברך ה' הפרנסה. ועל הבריאות
שעלֿידיֿזה  ומצוות תורה שקיבלו פרנסתי", "רעיתי
יותר  מעודן אותו ועושים העולם את מקיימים הם
שהמובן  הקרבנות, משמעות את מבאר ברוחניות.
הגדולים  הכוחות את להעביר הוא הקרבנות של הרוחני

הטוב. היצר לחיזוק הרע היצר של

l`xyi zelidz ayei yecw dz`e
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ע"ב.12) ב, ויקרא תורה, לקוטי
ע'13) שלום תורת – השיחות ספר ח. פרק התפילה, קונטרס

.10

ע"ב.14) עה, האזינו תורה, לקוטי
ע"ב.15) כה, ביצה
ג.16) עח, פנחס תורה, לקוטי

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

היהודיים  חובותיו על הבט מבלי היהודי, מרדכי
ביותר  הגדולות היהודיות הדמויות כאחד הגדולים,
מדינות  ושבע עשרים מאה של הבירה בעיר שחיו
התורה  בני עם בקשר עמד ואשר אחשורוש, מלכות
ומבלי  ישראל, שבארץ וגם שבגלות המדינות בכל
כל  עסק – המלך בחצר הבכירה משרתו על הבט

היהודי. בחינוך השנים
והיסוד  שהעיקר ידע, יהודי, מנהיג  בתור מרדכי,
ידי  על יהיה שהחינוך וכדי החינוך, הוא היהדות, של
מורים  עם חדרים יסד ושלמים, יראים מורים
בלב  לנטוע כוחם כל שהשקיעו מתאימים, יהודיים
על  נפש ומסירות התורה חיבת ה', אמונת הילדים,

יהדות.
חיי  ניהלו העשירים שהיהודים זמן באותו
וקבוצת  מרדכי, גידל שלהם, וההתהוללות התבוללות
תורה  לומדי יהודים של רב  מספר שלו, המלמדים
החינוך  יינתן לילדים שגם שדאגו מצוה, ושומרי
מדאגת  דאוגים היו הילדים הורי האמיתי. היהודי

להיהרג, מוכנים גם היו הגזירה ובשעת הפרנסה,
תורה. ללמוד ילדיהם את שלחו ואף־על־פי־כן

המלוכה, אנשי בין המן היות שנות עשר במשך
בין  אל להתגנב שונות, בתואנות שטן, מעשה הצליח,
איפשרו  שונות ומסיבות אחשורוש, המלך פני רואי
הדבר  הממלכתיים. בתפקידים מעלה מעלה לעלות לו
אוצרות  במצאו הגדולה, עשירותו היה העיקרי

הממשלה 11שונים  לעזרת בא שונים ובאופנים ,
כספי. במימון

שהביא  בעזרה המן של הגדולות זכויותיו
מחצב  ממקור ובהיותו לזמן, מזמן גדלו – לממשלה

שהע  ביותר ומינה נחות הכתיר הכבוד, הוא בו יקר
ופקודה  צו והוציא המלוכה, שרי כראש המלך אותו
ויקודו  ישתחוו ביותר, הגדולים השרים כולל שכולם,
של  רוחו גסות ואת רצונו את שהשביע דבר לפניו,

והשפל. הרשע המן
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ה.11) פ"ז, רבה אסתר
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של  מחצבתם מקור על האמיתי היהודי התואר
כתוב  "עברי". הוא ישראל, ויגד 12בני הפליט "ויבא

השנים  כל ישראל בני נקראו כך העברי". לאברם
אבינו. אברהם של מזמנו החל

הם  היהודי שהעם היא, "עברי" התואר משמעות
ומהו  מיהו לספר למותר אבינו. אברהם של בניו

אבינו. אברהם
לידיעת  שהביא הראשון הוא אבינו אברהם
העולם  בורא הוא שהשי"ת הקב"ה, שם את האנושות
כיצד  האנשים את לימד כן פרטית, בהשגחה ומנהיגו
בסכנות  להתחשב ומבלי העולם. בורא את לעבוד

הקדושה. בעבודתו המשיך הגופניות
עם  של טוב" שם "כתר הוא "עברי" התואר
של  הגדולה התכונה את המציין תואר ישראל,
והמצוות  התורה ולקיום לשמירת נפש, מסירות

המדינות. ובכל הזמנים בכל והאלקיות, הקדושות
דורות, דורי במשך "עברים" יהודים חיו כך
בני  שמרו נפש ובמסירות ביותר הגדולות בסכנות
קיום  על וצעירים, זקנים ונשים, אנשים ישראל,
יהודה  מלכי תקופת שהגיעה עד והמצוות, התורה
להתרופף. החלה והמצוות התורה ושמירת וישראל,
השנים, אלפי בן ומצוות תורה של הבריא ה"עברי"

אחרות. פנים קיבל
בסיס  בחלקו קיבל ומצוות, תורה של ה"עברי"

עצמאי. עם בתור פוליטי ומימד
יצחק  אברהם זרע להכתרת הראשון מהיום

ה'". "עם הם היו "עברי", הנעלה בשם ויעקב
– ישראל שבני ידע, – עמלק כולל – העולם כל
אך, ה'. עם כלומר הנבחר, העם הם – אברהם זרע
כל  בפני עצמו את והציג  הפוליטי ה"עברי" כשקם
מ"ה'", ה"עם" את הפרידו כלומר, עם, בתור העולם
דעת  את ביטלו דבר שראשית פוליטיקאים אליו צירף
מהתורה  מסויימים חלקים והמירו בכלל התורה
ישראל  בבני שנוצר כך אחרים. דברים על והמצוות
ועברים  ומצוות תורה של עברים "עברים", סוגי שני

פוליטיים.
הנביא  יונה דברי לנו מתבהרים "ויאמר 13בכך

ירא". אני השמים אלקי ה' ואת אנכי עברי אליהם
נאלץ  הוא "עברי", הכללי בשם הסתפק לא יונה
"ואת  המשמעות בעלי ההסבר דברי כך על להוסיף

סוגי ה' שני היו כבר אז כי ירא", אני השמים אלקי
לכן  המזוייף. והעברי האמיתי העברי ה"עברים",
שמים. יראת של הסימן את להוסיף יונה נאלץ

האמיתיים. לעברים משתייך שהוא כלומר,
dcerqa mixet
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יג.12) יד, ט.13)בראשית א, יונה
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ycew zexb`

תר"ץ  סיון, כ"ח ב"ה,

באסטאן 

נכבד  והכי הנעלה האברך ידידי כבוד

בעל  חרוץ, פועל טוב, דבר על משכיל

מוהרחמ"א  אי"א וו"ח תרומיות, מדות

שי'

וברכה! שלום

סיון. מט"ו מכתבו קבלת מאשר הנני

המתגוררים  להרבנים בהנוגע הצעירים עבודת בנדון

לתת  לי קשה הנה אחרות, למדינות דרכם על  בריגא,

נחוץ  אשר היתה, בכללות כוונתי אמנם מכאן, תכנית

בריגא  נמצאים הרבנים אשר זה ממקרה תועלת להוציא

לעבוד  להשתדל צריכים הצעירים והיו זמן, איזה משך על

מקומות  ימצאו אשר היינו כפולה, טובה בזה שתהי'

ועי"ז  השדה, ובערי היום בחוף והן בעיר הן עבורם זמניים

פרנסתם  מקצת לכה"פ משיגים אחד מצד הרבנים היו

לדבריהם  השומעים קהל היו השני ומצד כבוד, בדרך

טוב, רושם אחריהם משאירים והיו מדבריהם, נהנים

ידועים. בדברים לעזור אח"כ תועלת מביא שהי'

לי  ידוע אין כי מזה, לדבר מרחוק קשה המקוה, בנדון

הבית  חזרה בקרוב כשאבוא אי"ה חושב אני בזה. המצב

בזה. לעזור אוכל מה אראה

הנה  בזה, ישתדלו מריגא שנסעו הרבנים אשר הצעתו

יכולת  מושללי מהתם, כבר לא שבאו שראיתי הרבנים אלו

בזה. מה דבר לעשות הם
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בלי  ואשכנז. רוסיא בשפות הקו"ק להעתיק נחוץ הי'

זאת  לעשות אני מבקש זאת. לעשות שיוכל מי ימצא ספק

זה. על עזר איזה אשיג הזמן שבמשך אני ומקוה

זה, בדרך יפיצוהו אשר הי' נחוץ הקו"ק, הפצת בנדון

בתיבות  וישימוהו בעיר ילכו מהצעירים איזה אשר

לא  מדוע מבין ואיני והפתחים. הדלתות שעל הפוסתה

חלק  ובכל לחלקים העיר את לחלק צריכים היו ככה. עשו

הנ"ל  באופן הקו"ק את לחלק מיוחדים צעירים ילכו העיר

רשימה  ולהשאיר הפתחים, על הפוסט בארגזי להשימו

בגופם. הצעירים עבודת צ"ל ובזה הניחו, מי אצל

טהרת  בנדון באנגלית מאמרים שני נדפסו כאן

לערים  ושלחתי ובהפצתם, ביצירתם עסקתי המשפחה,

לשלוח  אני חושב מהם, אכסמפלארים אלפים איזה שונות

כמה  עד יודע שאיני הגם אכסמפלארים, איזה אי"ה להם

כבר  אחד מאמר אבל זו, בשפה להשתמש הם יכולים

אשלחנו. הראשונה ובאפשרות לאידיש נעתק

בהנוגע  תפילין. בנדון גם קו"ק להוציא הי' נחוץ בודאי

שאם  אני חושב אבל עכשו, כלום לומר יכול איני להדפסה

מבקשם  ואני בחנם, טרחתם היתה לא מדפיסים היו

זאת. לעשות להשתדל

כי  שי' הצעירים חבריו לכל בשמי ברכה נא יגיד

בגו"ר. השי"ת יברכם

ומברכו  הדו"ש ידידו והנני

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

האברך ישראל ארי' שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח כסלו, בו כותב ע"ד פעולתו ביחד עם האברך מאיר צבי שי' בענין 

הצלת הילדים והילדות מן המסיתים והמדיחים ר"ל, ומסתפק אם להמשיך בזה, כיון שעד עכשיו לא 

פעלו כמעט כלום וכן מפריע זה את סדר הלימודים.

הנה אין ברור ממכתבו אם התחלת העבודה בזה היתה בהסכם ההנהלה או שעשו זה על דעת 

עצמם, כי כותב רק שעתה ההנהלה מסכמת שילכו ביום ועש"ק ועל יותר זמן יסכימו רק ע"פ מכתב ממני.

הנה מחד גיסא גודל ענין דהצלת אפילו נפש אחת מישראל אין לשער כלל, גם מה שכותב שעד 

עכשיו לא פעלו כלל, הנה מלבד שאי אפשר לדעת אם לא פעלו כי אין אתנו יודע עד מה והאדם הלא 

יראה לעינים ואינו יודע מהנעשה בלבו של חבירו, הנה גם אם אמת הדבר שלא פעלו עד עתה, הרי 

אפשר שהתעמולה דעד עתה היא חרישה וזריעה או נטיעה )וכמבואר בדא"ח בכ"מ החילוק דזריעה 

ונטיעה( להפירות שיראו בעתיד, אשר אי אפשר הם בלתי חרישה זריעה ונטיעה מוקדמת,

אבל לאידך גיסא ידוע פתגם כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע איך שלפעמים היצה"ר בא בלבוש 

מסוה של סערטוק משי, ובפרט אצל תלמידים העוסקים בלימוד פנימיות התורה שמנסה הוא להתלבש 

בכו"כ לבושים בכדי לרמות אותם, והוא ע"ד דוגמא בזעיר אנפין מהמבואר בענין די"ט כסלו, שהי' 

צריך להעשות דוקא ע"י אלו שיש להם בבואה דבבואה,

אתר  על  התנאים  היודעת  הישיבה  הנהלת  עם  להתייעץ  הם  צריכים  שלהם  בנדון  ובמילא 

ומכרת ג"כ בכשרונותיהם, ובודאי תחליט אליבא דאמת, ויודיעוני החלטתם בזה והשי"ת יתן שתהי' 

להצלחה.

בברכה לו ולחבירו מאיר צבי שיחיו.

נ"ב: הפ"נ המוסגר במכתבו נתקבל.



ipyרעו ,oey`x - al - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çìùéå úùøô
áìãåNr-ìà åéðôì íéëàìî á÷ré çìLiå©¦§©̧©«£³Ÿ©§¨¦Æ§¨½̈¤¥−̈

:íBãà äãN øérN äöøà åéçàäíúà åöéå ¨¦®©¬§¨¥¦−§¥¬¡«©§©³Ÿ¨Æ
øîà äk åNrì éðãàì ïeøîàú äk øîàì¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ¨©Æ
:äzr-ãr øçàå ézøb ïáì-ír á÷ré Ecár©§§´©«£½Ÿ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨

åäçôLå ãárå ïàö øBîçå øBL éì-éäéå©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§®̈
éðéra ïç-àöîì éðãàì ãébäì äçìLàå:E(éåì) ¨«¤§§¨Æ§©¦´©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«

æ-ìà eðàa øîàì á÷ré-ìà íéëàìnä eáLiå©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤
éçà-òaøàå Eúàø÷ì Cìä íâå åNr-ìà E ¨¦̧Æ¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©

:Bnr Léà úBàîçBì øöiå ãàî á÷ré àøéiå ¥¬¦−¦«©¦¨¯©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®
-úàå ïàvä-úàå Bzà-øLà írä-úà õçiå©©¹©¤¨¨´£¤¦À§¤©¯Ÿ§¤

ì íélîbäå ø÷aä:úBðçî éðLè-íà øîàiå ©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬©«£«©¾Ÿ¤¦
äéäå eäkäå úçàä äðçnä-ìà åNr àBáé̈¬¥¨²¤©©«£¤¬¨«©©−§¦¨®§¨¨²

:äèéìôì øàLpä äðçnä(ìàøùé)éá÷ré øîàiå ©©«£¤¬©¦§−̈¦§¥¨«©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼
ýåýé ÷çöé éáà éýìûå íäøáà éáà éýìû¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´¦§¨®§Ÿ̈º
äáéèéàå EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä̈«Ÿ¥´¥©À¯§©§§²§«©§§−§¥¦¬¨

:Cnràéúîàä-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷ ¦¨«¨¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½
ézøár éì÷îá ék Ecár-úà úéNr øLà£¤¬¨¦−¨¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ

iä-úàì éúééä äzrå äfä ïcø:úBðçî éðL ¤©©§¥´©¤½§©¨¬¨¦−¦¦§¥¬©«£«
áééëðà àøé-ék åNr ãiî éçà ãiî àð éðìévä©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥®̈¦«¨¥³¨«Ÿ¦Æ

:íéða-ìr íà éðkäå àBáé-ït Búàâéäzàå Ÿ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«§©¨´
Erøæ-úà ézîNå Cnr áéèéà áèéä zøîà̈©½§¨¥¥¬¥¦−¦®̈§©§¦³¤©§£Æ

:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçk§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ(ד (לב, «ƒ¿««¬…«¿»ƒ
מלאכים  ׁשלח והּוא לּגאּלה, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָֹֻיעקב

יעקב  ּבדברי נרמז הּדבר מּוכן. הּוא ּגם אם לברר עׂשו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאל

הּמׁשיח, מל זה חמֹור רז"ל ואמרּו וחמֹור", ׁשֹור  לי ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָ"ויהי

והׁשיבּו, חזרּו הּמלאכים א חמֹור. על ורֹוכב עני ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר

והתּברר  לֹו, אמרּו ,"אחי אל "ּבאנּו נתּברר. לא עדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשעׂשו

יעקב  הבין ואז הרׁשע. עׂשו אֹותֹו עׂשו", "אל ׁשּבאנּו ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלנּו

לאּטי". אתנהלה "ואני – ארּכה עֹוד הּגאּלה אל ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשהּדר

,ïåùàø
éðùãéBãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²

:åéçà åNrì äçðîåèíéLéúe íéúàî íéfr ¦§−̈§¥¨¬¨¦«¦¦´¨©½¦§¨¦−
:íéøNr íéìéàå íéúàî íéìçø íéøNr¤§¦®§¥¦¬¨©−¦§¥¦¬¤§¦«

æèìL íäéðáe úB÷éðéî íélîbúBøt íéL §©¦¯¥«¦²§¥¤−§¦®¨³
íøérå íéøNr úðúà äøNr íéøôe íéraøà©§¨¦Æ¨¦´£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−

:äøNræéBcáì øãr øãr åéãár-ãéa ïziå £¨¨«©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®
ïéa eîéNz çåøå éðôì eøár åéãár-ìà øîàiå©³Ÿ¤¤£¨¨Æ¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬

:øãr ïéáe øãrçéék øîàì ïBLàøä-úà åöéå ¥−¤¥¬¥«¤©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´
äzà-éîì øîàì EìàLe éçà åNr ELâôé¦§¨«§º¥¨´¨¦À§¥«§Æ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ

éðôì älà éîìe Cìú äðàå:EèéEcárì zøîàå §¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤§¨¤«§¨«©§¨Æ§©§§´
äpäå åNrì éðãàì äçeìL àåä äçðî á÷réì§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈©«Ÿ¦−§¥®̈§¦¥¬

:eðéøçà àeä-íâëíb éðMä-úà íb åöéå ©−©«£¥«©§©º©´¤©¥¦À©µ
éøçà íéëìää-ìk-úà íb éLéìMä-úà¤©§¦¦½©µ¤¨©´Ÿ§¦½©«£¥¬
åNr-ìà ïeøaãz äfä øáck øîàì íéøãrä̈«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´¤¥½̈

:Búà íëàöîaàëEcár äpä íb ízøîàå §Ÿ©«£¤−Ÿ«©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬
äçðna åéðô äøtëà øîà-ék eðéøçà á÷ré©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ
àOé éìeà åéðô äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää©«Ÿ¤´¤§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´¨½̈©−¦¨¬

:éðôáëïì àeäå åéðt-ìr äçðnä øárzå ¨¨«©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬
:äðçna àeää-äìélaâëàeä äìéla | í÷iå ©©«§¨©−©©«£¤«©¨´̈©©´§¨À

-úàå åéúçôL ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´¦§Ÿ½̈§¤
:÷aé øárî úà øáriå åéãìé øNr ãçà©©¬¨−̈§¨®̈©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ

ãë-øLà-úà øáriå ìçpä-úà íøáriå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©®̈©©©«£¥−¤£¤
:Bìäëãr Bnr Léà ÷áàiå Bcáì á÷ré øúeiå «©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−

:øçMä úBìråëòbiå Bì ìëé àì ék àøiå £¬©¨«©©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−
:Bnr B÷áàäa á÷ré Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

æëàì øîàiå øçMä äìr ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:éðzëøa-íà ék EçlLàçë-äî åéìà øîàiå £©¥«£½¦−¦¥«©§¨«¦©¬Ÿ¤¥−̈©

:á÷ré øîàiå EîMèëøîàé á÷ré àì øîàiå §¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬
íéýìû-ír úéøN-ék ìûøNé-íà ék EîL ãBòÆ¦§½¦−¦¦§¨¥®¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²

:ìëezå íéLðà-íråìøîàiå á÷ré ìàLiå §¦£¨¦−©¨«©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ
f änì øîàiå EîL àp-äãébäì ìàLz äéîL ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨¤−¦§©´¦§¦®
:íL Búà Cøáéå©§¨¬¤Ÿ−¨«



רעז iriax ,iyily - bl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz exzi t"y zgiy)

ÏÎezÂ . . ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N Èk(כט (לב, ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ«»

ולטען  ּכ על להצטּדק עלּול רע מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיהּודי

לפני  עֹוד עליו הכריז הּמלא ׁשהרי ּבאׁשמתֹו, אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּדבר

נמצאת  זֹו לאמתלא הּתׁשּובה . . טּפׁש ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנֹולד

"יׂשראל", ּבׁשם נקרא יהּודי ּכל הּצחּות): ּבדר) ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבפסּוקנּו

אם  ׁשּגם ּומּכאן, מלאכים. אפילּו לנּצח ּבכחֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּומּובן

חכם. להיֹות ּביכלּתֹו טּפׁש, ׁשּיהיה עליו הכריז ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּמלא

éùéìùàì-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷ré àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt íéýìû éúéàø̈¦³¦¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«

áìàeäå ìûeðt-úà øár øLàk LîMä Bì-çøæiå©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬
:Bëøé-ìr rìöâììûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìr Ÿ¥−©©§¥«©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹

íBiä ãr Cøiä ók-ìr øLà äLpä ãéb-úà¤¦´©¨¤À£¤Æ©©´©¨¥½©−©´
:äLpä ãéâa á÷ré Cøé-óëa òâð ék äfä©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́©«£½Ÿ§¦−©¨¤«

âìààa åNr äpäå àøiå åéðér á÷ré àOiå©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈
íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî òaøà Bnrå§¦¾©§©¬¥−¦®©©´©¤©§¨¦À

:úBçôMä ézL ìrå ìçø-ìrå äàì-ìráíNiå ©¥¨Æ§©¨¥½§©−§¥¬©§¨«©¨¯¤
äàì-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤¥¨³
:íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå¦«¨¤̧¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

âòáL äöøà eçzLiå íäéðôì øár àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©
:åéçà-ãr BzLb-ãr íéîrtãåNr õøiå §¨¦½©¦§−©¨¦«©¨̧¨¥¨³

-ìr ìtiå eä÷açéå Búàø÷ìáéúëåøàåöéø÷åéøàeö ¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈
÷Léå:ekáiå eää-úà àøiå åéðér-úà àOiå ©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ©¦§«©¦¨´¤¥À̈©©³§¤

øîàiå Cl älà-éî øîàiå íéãìéä-úàå íéLpä©¨¦Æ§¤©§¨¦½©−Ÿ¤¦¥´¤¨®©Ÿ©¾
:Ecár-úà íéýìû ïðç-øLà íéãìéä©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−¤©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(298 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓÚt Ú·L ‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ(ג (לג, «ƒ¿««¿»∆«¿»ƒ

אֹופּנים. ׁשני יׁש הרע ‡B¯ּבברּור Èelb C¯„a הּמברר – ְְִֵֵֵַַָ¿∆∆ƒְֵַָ

ּכי  למברר, ּיתרֹון יׁש זה ּבאפן ּגדֹול. אֹור הּמתּברר על ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמאיר

הּמתּברר. אל יֹורד ואינֹו ּבדרּגתֹו נׁשאר ‰˙eLaÏ˙הּוא C¯„a ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ¿∆∆ƒ¿«¿

יתרֹון  יׁש זה ּבאפן הּמתּברר. למקֹום יֹורד הּמברר –ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

מפסיק  ּובדרּגתֹו, ּבמּצבֹו ׁשהּוא ּכפי עצמֹו, הּוא ּכי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלמתּברר,

ּבדר הּברּור נפעל הראׁשֹון ּבאפן (ואּלּו לּקדּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלהתנּגד

הׁשּתחואֹות  ׁשל הּפנימית הּמׁשמעּות זֹוהי ּובּטּול). ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָּדחּיה

הּמתּברר'. ּבלבּוׁשי ו'התלּבׁש עׂשו אל ירד יעקב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאּלּו:

éòéáøå:ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨
æLbð øçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬

:eåçzLiå ìçøå óñBéç-ìk Eì éî øîàiå ¥²§¨¥−©¦§©«£«©¾Ÿ¤¦¬§²¨
ïç-àöîì øîàiå ézLât øLà äfä äðçnä©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−

:éðãà éðéraèéäé éçà áø éì-Lé åNr øîàiå §¥¥¬£Ÿ¦«©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´®̈¨¦¾§¦¬
:Cì-øLà Eìéàð-íà àð-ìà á÷ré øîàiå §−£¤¨«©´Ÿ¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧

éðéra ïç éúàöîék éãiî éúçðî zç÷ìå E ¨¨³¦¥Æ§¥¤½§¨«©§¨¬¦§¨¦−¦¨¦®¦´
éðô éúéàø ïk-ìr:éðöøzå íéýìû éðt úàøk E ©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ§¥¬¡Ÿ¦−©¦§¥«¦

àééðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦
:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå íéýìûáéøîàiå ¡Ÿ¦−§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«©−Ÿ¤

:Ecâðì äëìàå äëìðå ärñðâééðãà åéìà øîàiå ¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈§¤§¤«©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³
éìr úBìr ø÷aäå ïàväå íékø íéãìéä-ék rãéŸ¥̧©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ§©¨−̈¨´¨¨®

:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãeãéàð-øáré §¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ©«£¨¨¬
ìâøì éhàì äìäðúà éðàå Bcár éðôì éðãà£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À§¤̧¤

ãr íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä-øLà ©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²£¤
:äøérN éðãà-ìà àáàåè-äâévà åNr øîàiå ¨¬Ÿ¤£Ÿ¦−¥¦«¨©´Ÿ¤¥½̈©¦«¨

äf änì øîàiå ézà øLà írä-ïî Enr àp̈´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½
:éðãà éðéra ïç-àöîàæèàeää íBia áLiå ¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«©Á̈¨Á©¸©¬

:äøérN Bkøãì åNræéïáiå äúkñ òñð á÷réå ¥¨²§©§−¥¦«¨§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤
àø÷ ïk-ìr úkñ äNr eäð÷îìe úéa Bì−®̈¦§¦§¥̧Æ¨¨´ª½Ÿ©¥²¨¨¬

:úBkñ íB÷nä-íLñçéøér íìL á÷ré àáiå ¥«©¨−ª«©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´
ïçiå íøà ïctî Bàáa ïrðk õøàa øLà íëL§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©§Ÿ−¦©©´£®̈©¦−©

:øérä éðt-úàèéøLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå ¤§¥¬¨¦«©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³
íëL éáà øBîç-éða ãiî Bìäà íL-äèð̈«¨¨Æ¨«¢½¦©¬§¥«£−£¦´§¤®

:äèéN÷ äàîaëìû Bì-àø÷iå çaæî íL-áviå §¥−̈§¦¨«©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−
:ìàøNé éýìûñ ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr `i mgpn zxez)

ÌÈk¯ ÌÈ„ÏÈ‰(יג (לג, «¿»ƒ«ƒ

הּיעּוד  לקּיּום מּוכן לּמׁשיח, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָֹיעקב

עׂשו" הר את לׁשּפט . . מֹוׁשיעים הּבא)"ועלּו ּפסּוק .(רש"י ְְִִִֵֶַַָָָָֹ

זה  ּומעין עדין. מּוכנים אינם יׂשראל, עם "הילדים", ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאבל

ּתבֹות: (ראׁשי יׂשראל נׂשיא ‡·eÈּבכל ·˜ÚÈ ÏL BˆBv,( ְְְִִֵֵֵָָָƒ∆«¬…»ƒ

צאן  עם ּבּגלּות הּוא מתעּכב לּגאּלה, מּוכן עצמֹו ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻׁשאף
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ּכבֹוד  ׁשּמנּוחתם הּטעם וזהּו ּבּגלּות. עדין הּׁשקּועים ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָמרעיתֹו,

לצאן  לעזֹור ּכדי - לארץ ּבחּוץ הּוא חּב"ד נׂשיאי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹׁשל

ּכל  על ּומבּקׁשים ה'ּצּיֹון' אל ׁשהֹולכים ידי על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמרעיתם,

.ְִֵַָהּמצטר

éùéîçãìàäãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈
:õøàä úBðáa úBàøì á÷réìádúà àøiå §©«£®Ÿ¦§−¦§¬¨¨«¤©©̧§Ÿ¹̈

dúà çwiå õøàä àéNð éeçä øBîç-ïa íëL§¤¯¤£²©«¦¦−§¦´¨®̈¤©¦©¬Ÿ¨²
:äpréå dúà ákLiåâäðéãa BLôð ÷aãzå ©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨©¦§©´©§½§¦−̈

-úà áäàiå á÷ré-úaáéúëøòðäéø÷äørpä ©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£¨½
áì-ìr øaãéåáéúëøòðäéø÷:äørpäãøîàiå ©§©¥−©¥¬©©«£¨«©Ÿ́¤

äcìiä-úà éì-ç÷ øîàì åéáà øBîç-ìà íëL§¤½¤£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²¤©©§¨¬
:äMàì úàfäääðéc-úà ànè ék òîL á÷réå ©−Ÿ§¦¨«§©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ¤¦¨´

á÷ré Løçäå äãOa eäð÷î-úà eéä åéðáe Bzá¦½¨¨²¨¬¤¦§¥−©¨¤®§¤«¡¦¬©«£−Ÿ
:íàa-ãråá÷ré-ìà íëL-éáà øBîç àöiå ©Ÿ¨«©¥¥²£¬£¦«§¤−¤©«£®Ÿ

:Bzà øaãìæäãOä-ïî eàa á÷ré éðáe §©¥−¦«§¥´©«£ÀŸ¨³¦©¨¤Æ
ék ãàî íäì øçiå íéLðàä eávrúiå írîLk§¨§½̈©¦§©§Æ¨«£¨¦½©¦¬©¨¤−§®Ÿ¦´

ì ìûøNéá äNr äìáðïëå á÷ré-úa-úà ákL §¨º̈¨¨´§¦§¨¥À¦§©Æ¤©©«£½Ÿ§¥−
:äNré àìçéða íëL øîàì ízà øBîç øaãéå ¬Ÿ¥«¨¤«©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´§¦À

:äMàì Bì dúà àð eðz íëzáa BLôð ä÷Lç̈«§¨³©§Æ§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«
è-úàå eðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤

:íëì eç÷z eðéúðaéõøàäå eáLz eðzàå §Ÿ¥−¦§¬¨¤«§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ
:da eæçàäå äeøçñe eáL íëéðôì äéäz¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨§¥¨«£−¨«

àéïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL øîàiå©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−
:ïzà éìà eøîàz øLàå íëéðéraáééìr eaøä §¥«¥¤®©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«©§¸¨©³

éìà eøîàz øLàk äðzàå ïzîe øäî ãàî§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬«Ÿ§−¥¨®
-úà éì-eðúeáéúëøòðäéø÷:äMàì ørpäâéeðriå §¦¬¤©©«£−̈§¦¨«©©«£¸

äîøîa åéáà øBîç-úàå íëL-úà á÷ré-éðá§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬¨¦²§¦§−̈
øLà eøaãéå:íúçà äðéc úà ànèãéeøîàiå ©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«©«Ÿ§´

úúì äfä øácä úBNrì ìëeð àì íäéìà£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½¨¥Æ
ätøç-ék äìør Bì-øLà Léàì eðúçà-úà¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«¤§¨¬

:eðì àåäåèeéäz íà íëì úBàð úàæa-Cà ¦−¨«©§−Ÿ¥´¨¤®¦µ¦«§´
:øëæ-ìk íëì ìnäì eðîëæèeðéúða-úà epúðå ¨½Ÿ§¦¬Ÿ¨¤−¨¨¨«§¨©³¤§Ÿ¥̧Æ

íëzà eðáLéå eðì-çwð íëéúða-úàå íëì̈¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©®̈§¨©´§¦§¤½
eðééäå
éùéîç

:ãçà írìæéeðéìà eòîLú àì-íàå §¨¦−§©¬¤¨«§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−
:eðëìäå eðza-úà eðç÷ìå ìBnäìçéeáèéiå §¦®§¨©¬§¤¦¥−§¨¨«§©¦«§¬

:øBîç-ïa íëL éðéráe øBîç éðéra íäéøáã¦§¥¤−§¥¥´£®§¥¥−§¤¬¤£«
èéõôç ék øácä úBNrì ørpä øçà-àìå§«Ÿ¥©³©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−

:åéáà úéa ìkî ãaëð àeäå á÷ré-úáaëàáiå §©©«£®Ÿ§´¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«©¨¬Ÿ
-ìà eøaãéå íøér ørL-ìà Bða íëLe øBîç£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²¤

:øîàì íøér éLðààëíéîìL älàä íéLðàä ©§¥¬¦−̈¥«Ÿ¨«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯
õøàäå dúà eøçñéå õøàá eáLéå eðzà íä¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤
eðì-çwð íúða-úà íäéðôì íéãé-úáçø äpä¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®¤§Ÿ¨Æ¦©¨´

:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðìáëúàæa-Cà §¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«©§ÂÂŸ
ì íéLðàä eðì eúàéírì úBéäì eðzà úáL ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈¦«§−§©´

:íéìnð íä øLàk øëæ-ìk eðì ìBnäa ãçà¤®̈§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬¦Ÿ¦«
âëíä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®

:eðzà eáLéå íäì äúBàð CàãëeòîLiå ©µ¥´¨¨¤½§¥«§−¦¨«©¦§§³
Bøér ørL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©¦®

:Bøér ørL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniåäëíBiá éäéå ©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«©§¦Á©¸
á÷ré-éðá-éðL eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´§¥«§¥«Â©«£ÂŸ
eàáiå Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½©¨¬Ÿ

:øëæ-ìk eâøäiå çèa øérä-ìråëøBîç-úàå ©¨¦−¤®©©©«©§−¨¨¨«§¤£Æ
äðéc-úà eç÷iå áøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§¯¤¦¨²

:eàöiå íëL úéaîæë-ìr eàa á÷ré éða ¦¥¬§¤−©¥¥«§¥´©«£ÀŸ¨µ©
:íúBçà eànè øLà øérä efáiå íéììçä©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬¦§−£¨«

çëúàå íäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯
:eç÷ì äãOa øLà-úàå øéra-øLàèë-úàå £¤¨¦²§¤£¤¬©¨¤−¨¨«§¤

efáiå eáL íäéLð-úàå ítè-ìk-úàå íìéç-ìk̈¥¨³§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½¨−©¨®Ÿ
:úéaa øLà-ìk úàåìïBòîL-ìà á÷ré øîàiå §¥−¨£¤¬©¨«¦©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´

õøàä áLéa éðLéàáäì éúà ízøër éåì-ìàå§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤
éìr eôñàðå øtñî éúî éðàå éføtáe éðrðka©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ

:éúéáe éðà ézãîLðå éðekäåàìäðBæëä eøîàiå §¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«©«Ÿ§®©§¾̈
:eðúBçà-úà äNréôäìàíéýìû øîàiå ©«£¤−¤£¥«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

-äNrå íL-áLå ìû-úéá äìr íe÷ á÷ré-ìà¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−§¤¨®©«£¥



רעט iyy - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éìà äàøpä ìàì çaæî íLéðtî Eçøáa E ¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½§¨̧§£½¦§¥−
éçà åNrE:áìàå Búéa-ìà á÷ré øîàiå ¥¨¬¨¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−

øLà øëpä éýìû-úà eøñä Bnr øLà-ìk̈£¤´¦®¨¦¹¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´
:íëéúìîN eôéìçäå eøähäå íëëúaâäîe÷ðå §«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−¦§«Ÿ¥¤«§¨¬¨

äðòä ìûì çaæî íM-äNràå ìû-úéa äìrðå§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º¨«Ÿ¤³
:ézëìä øLà Cøca éãnr éäéå éúøö íBéa éúàŸ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬¨¨«§¦

ãøLà øëpä éýìû-ìk úà á÷ré-ìà eðziå©¦§´¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´
íúà ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæpä-úàå íãéa§¨½̈§¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ

:íëL-ír øLà äìàä úçz á÷réäeòqiå ©«£½Ÿ©¬©¨«¥−̈£¤¬¦§¤«©¦®̈
øLà íéørä-ìr íéýìû úzç | éäéå©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ

:á÷ré éða éøçà eôãø àìå íäéúBáéáñåàáiå §¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ©¨¸Ÿ
àeä ìà-úéa àåä ïrðk õøàa øLà äæeì á÷ré©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®−

:Bnr-øLà írä-ìëåæàø÷iå çaæî íL ïáiå §¨¨¨¬£¤¦«©¦³¤¨Æ¦§¥½©©¦§¨Æ
íéýìûä åéìà eìâð íL ék ìû-úéa ìû íB÷nì©¨½¥−¥«¥®¦´À̈¦§³¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½

:åéçà éðtî Bçøáaçú÷ðéî äøác úîzå §¨§−¦§¥¬¨¦«©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́
ïBlàä úçz ìû-úéáì úçzî øáwzå ä÷áø¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©§¥«¥−©´©¨«©®

:úeëa ïBlà BîL àø÷iåôèíéýìû àøiå ©¦§¨¬§−©¬¨«©¥¨̧¡Ÿ¦³
:Búà Cøáéå íøà ïctî Bàáa ãBò á÷ré-ìà¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£®̈©§−̈¤Ÿ«

éEîL àøwé-àì á÷ré EîL íéýìû Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸
àø÷iå EîL äéäé ìàøNé-íà ék á÷ré ãBò¹©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬

ìàøNé BîL-úà:àéìû éðà íéýìû Bì øîàiå ¤§−¦§¨¥«©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³
jnî äéäé íéBb ìä÷e éBb äáøe äøt écL©©Æ§¥´§¥½²§©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨

éöìçî íéëìîe:eàöé E §¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gqw 'nr a ycw zexb`)

Ba¯Á LÈ‡ . . ÈÂÏÂ ÔBÚÓL . . eÁ˜iÂ(כה (לד, «ƒ¿ƒ¿¿≈ƒƒ«¿
הּׁש"ס על ּבפרּוׁשֹו א)רׁש"י כט, את (נזיר מּפסּוקנּו לֹומד ְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

היּו זמן ּבאֹותֹו ׁשּכן למצוֹות", עׂשרה ׁשלׁש "ּבן ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹהּדין

נלמד  מּדּוע לׁשאל, ויׁש "איׁש". הּכתּוב ּוקראם ׁשנה, י"ג ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹּבני

ּכׁשּנער  ּדהּנה לֹומר, ויׁש מראּובן. ולא ולוי, מּׁשמעֹון זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹּדין

ראּובן, ׁשל הּנעלית ּבּדרּגה עֹומד הּוא אין מצוֹות לגיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמּגיע

ּומּטרת  ׁשמיעה. ּבחינת ׁשמעֹון, ּבדרּגת אּלא ּבאלקּות, ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹראּיה

ּדרּגת  העֹולם, עם וחּבּורֹו אלקי אֹור המׁשכת היא ְְְֱֲִִִִַַַַָָָָָֹהעבֹודה

אלי"). איׁשי יּלוה "הּפעם ׁשם על ּכן (ׁשּנקרא ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלוי

éùùáé÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈

éøçà Erøæìe äpðzà Eì:õøàä-úà ïzà E §´¤§¤®¨§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤
âé:Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìrî ìriå©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
ãéBzà øac-øLà íB÷na äávî á÷ré áviå©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−

:ïîL äéìr ÷öiå Cñð äéìr Cqiå ïáà úávî©¤´¤¨®¤©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤
åèBzà øac øLà íB÷nä íL-úà á÷ré àø÷iå©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬

:ìà-úéa íéýìû íLæè-éäéå ìà úéaî eòñiå ¨²¡Ÿ¦−¥«¥«©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦
ìçø ãìzå äúøôà àBáì õøàä-úøák ãBò¬¦§©¨−̈¤¨´¤§¨®¨©¥¬¤¨¥−

:dzãìa L÷zåæédzãìa dúL÷äá éäéå ©§©¬§¦§¨«©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§¨®
Cì äæ-íâ-ék éàøéz-ìà úãléîä dì øîàzå©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ©¦´§¦½¦«©¤¬−̈

:ïaçéBîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå ¥«©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå éðBà-ïaèéìçø úîzå ¤¦®§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«©−̈¨¨¥®

:íçì úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzåëáviå ©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬¨«¤©©¥¯
-úøá÷ úávî àåä dúøá÷-ìr äávî á÷ré©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤§ª«©

:íBiä-ãr ìçøàëäìäà èiå ìûøNé òqiå ¨¥−©©«©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ
:øãr-ìcâîì äàìäîáëìàøNé ïkLa éäéå ¥−̈§¨§¦§©¥«¤©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ

ääìa-úà ákLiå ïáeàø Cìiå àåää õøàä¨´¤©¦½©¥´¤§¥½©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ
ìàøNé òîLiå åéáà Lâìétôá÷ré-éðá eéäiå ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®©¦«§¬§¥©«£−Ÿ

:øNr íéðLâëïáeàø á÷ré øBëa äàì éða §¥¬¨¨«§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®
:ïeìáæe øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîLåãëéða §¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈§ª«§¥´

:ïîéðáe óñBé ìçøäëìçø úçôL ääìá éðáe ¨¥½¥−¦§¨¦«§¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½
:éìzôðå ïcåëøLàå ãb äàì úçôL ätìæ éðáe −̈§©§¨¦«§¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®

:íøà ïcôa Bì-ãlé øLà á÷ré éða älàæëàáiå ¥µ¤§¥´©«£½Ÿ£¤¬ª©−§©©¬£¨«©¨³Ÿ
àåä òaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé-ìà á÷ré©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®¦´

:÷çöéå íäøáà íL-øb-øLà ïBøáççëeéäiå ¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«©¦«§−
:äðL íéðîLe äðL úàî ÷çöé éîéèëòåâiå §¥´¦§®̈§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«©¦§©̧

íéîé òáNe ï÷æ åénr-ìà óñàiå úîiå ÷çöé¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´¨¦®
:åéða á÷réå åNr Búà eøa÷iåôåìàälàå ©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«§¥²¤

:íBãà àeä åNr úBãìzáåéLð-úà ç÷ì åNr «Ÿ§¬¥−̈¬¡«¥¨²¨©¬¤¨−̈
-úàå ézçä ïBìéà-úa äãr-úà ïrðk úBðaî¦§´§¨®©¤¨À̈©¥Æ©«¦¦½§¤

:éeçä ïBòáö-úa äðr-úa äîáéìäàâ-úàå ¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©¦§−©«¦¦«§¤
:úBéáð úBçà ìàrîLé-úa úîNaããìzå ¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«©¥¯¤

-úà äãìé úîNáe æôéìà-úà åNrì äãr̈¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§−̈¤



iriayרפ - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ìàeòøääãìé äîáéìäàåáéúëùéòé-úàéø÷-úà §¥«§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤
øLà åNr éða älà çø÷-úàå íìré-úàå Leòé§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬

:ïrðk õøàa Bì-eãléååéLð-úà åNr çwiå ª§−§¤¬¤§¨«©©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈
Búéa úBLôð-ìk-úàå åéúða-úàå åéða-úàå§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤¨©§´¥¼
Bðéð÷-ìk úàå Bzîäa-ìk-úàå eäð÷î-úàå§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ¨¦§¨½
éðtî õøà-ìà Cìiå ïrðk õøàa Lëø øLà£¤¬¨©−§¤´¤§®̈©©¥¤́¤¤½¤¦§¥−

:åéçà á÷réæåcçé úáMî áø íLeëø äéä-ék ©«£¬Ÿ¨¦«¦«¨¨¯§¨²−̈¦¤´¤©§®̈
éðtî íúà úàNì íäéøeâî õøà äìëé àìå§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤§«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−

:íäéð÷îçàeä åNr øérN øäa åNr áLiå ¦§¥¤«©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬
:íBãàèøäa íBãà éáà åNr úBãìz älàå ¡«§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−
:øérNéäãr-ïa æôéìà åNr-éða úBîL älà ¥¦«¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ

:åNr úLà úîNa-ïa ìàeòø åNr úLà¥´¤¥½̈§¥¾¤¨§©−¥¬¤¥¨«
àé:æð÷e ízrâå Bôö øîBà ïîéz æôéìà éða eéäiå©¦«§−§¥´¡¦®̈¥¨´½̈§¬§©§−̈§©«
áéãìzå åNr-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä | òðîúå§¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤

:åNr úLà äãr éða älà ÷ìîr-úà æôéìàì¤¡¦©−¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«
âénL çøæå úçð ìàeòø éða älàåälà äfîe ä §¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤

:åNr úLà úîNá éða eéäãééða eéä älàå ¨½§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«§¥´¤¨À§¥̧
ãìzå åNr úLà ïBòáö-úa äðr-úá äîáéìäà̈«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−¥´¤¥¨®©¥´¤

åNrìáéúëùéòé-úàéø÷íìré-úàå Leòé-úà §¥½̈¤§¬§¤©§−̈
:çø÷-úàååèæôéìà éða åNr-éðá éôelà älà §¤«Ÿ©¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ

Bôö óelà øîBà óelà ïîéz óelà åNr øBëa§´¥½̈©³¥¨Æ©´½̈©¬§−
:æð÷ óelàæèóelà ízrb óelà çø÷ óelà ©¬§©«©¬²Ÿ©©¬©§−̈©´

éða älà íBãà õøàa æôéìà éôelà älà ÷ìîr£¨¥®¥´¤©¥³¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬
:äãræéúçð óelà åNr-ïa ìàeòø éða älàå ¨¨«§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ

éôelà älà äfî óelà änL óelà çøæ óelà©´¤½©©¬©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³
úLà úîNá éða älà íBãà õøàa ìàeòø§¥Æ§¤´¤¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤

:åNrçéóelà åNr úLà äîáéìäà éða älàå ¥¨«§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬
éôelà älà çø÷ óelà íìré óelà Leòé§²©¬©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º

:åNr úLà äðr-úa äîáéìäàèé-éðá älà ¨«¢¦«¨¨²©£−̈¥¬¤¥¨«¥¯¤§¥«
:íBãà àeä íäéôelà älàå åNrñ ¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ai zeniyx)

ÌB„‡ ‡e‰ ÂNÚ(א (לו, ≈»¡
והיא  ,"מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּכתיב

ּברם, העֹולם. את ּומזּככת מבררת זֹו מלאכה ׁשּכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמצוה,

ּדם  ענין והּוא ׁשלילי. ּדבר היא זֹו ּבמלאכה 'וה'ּקא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהחּיּות

ּדוקא  (ולכן רצּוי ּבלּתי ּבאפן הּדם רתיחת על ׁשרֹומז ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנּדה,

הּוא מ"עׂשו ּבאה זֹו ּורתיחה מטּמא). אדם ",‡„ÌBמראה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ¡

" ׁשם על ּכן ‰‡„Ìׁשּנקרא Ì„‡‰ לוי לּקּוטי (ּוראה הּזה". ְִֵֵֶַָ»»…»»…ְִִֵֵֵֶַ

אדֹום). מלכי ז' ּכמֹו הם נּדה ימי ׁשז' שנט, עמ' לזח"ג ְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָיצחק

éòéáùëïèBì õøàä éáLé éøçä øérN-éðá älà¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬
:äðrå ïBòáöå ìáBLåàëälà ïLéãå øöàå ïBLãå §−̈§¦§¬©«£¨«§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤

:íBãà õøàa øérN éða éøçä éôelàáëeéäiå ©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−§¤¬¤¡«©¦«§¬
:òðîz ïèBì úBçàå íîéäå éøç ïèBì-éðá§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«

âëBôL ìáérå úçðîe ïåìr ìáBL éða älàå§¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©§¥®̈§−
:íðBàåãëäðrå äiàå ïBòáö-éðá älàåäðr àeä §¨«§¥¬¤§¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈

-úà Búòøa øaãna íîiä-úà àöî øLà£¤̧¨¨³¤©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤
:åéáà ïBòáöì íéøîçääëïLc äðr-éðá älàå ©«£Ÿ¦−§¦§¬¨¦«§¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ

:äðr-úa äîáéìäàååëïcîç ïLéã éða älàå §¨«¢¦«¨−̈©£¨«§¥−¤§¥´¦®̈¤§¨¬
:ïøëe ïøúéå ïaLàåæëïåræå ïäìa øöà-éða älà §¤§−̈§¦§¨¬§¨«¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈

:ï÷råçë:ïøàå õeò ïLéã-éðá älàèëälà ©«£¨«¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«¥−¤
óelà ìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬

:äðr óelà ïBòáöìøöà óelà ïLc óelà ¦§−©¬£¨«©¬¦²Ÿ©¬¥−¤
õøàa íäéôlàì éøçä éôelà älà ïLéc óelà©´¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤

:øérNôàìõøàa eëìî øLà íéëìnä älàå ¥¦«§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤
:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî éðôì íBãàáìCìîiå ¡®¦§¥¬§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ

:äáäðc Bøér íLå øBòa-ïa òìa íBãàa¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨
âìçøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìa úîiå©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©

:äøöaîãìíLç åézçz Cìîiå ááBé úîiå ¦¨§¨«©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈
:éðîézä õøàîäìåézçz Cìîiå íLç úîiå ¥¤¬¤©¥«¨¦«©−̈¨ª®̈©¦§¸Ÿ©§¹̈

áàBî äãNa ïéãî-úà äknä ããa-ïa ããä£©´¤§©À©©¤³¤¦§¨Æ¦§¥´½̈
:úéår Bøér íLååìåézçz Cìîiå ããä úîiå §¥¬¦−£¦«©−̈¨£®̈©¦§´Ÿ©§½̈
:ä÷øNnî äìîNæìåézçz Cìîiå äìîN úîiå ©§−̈¦©§¥¨«©−̈¨©§®̈©¦§´Ÿ©§½̈

:øäpä úBáçøî ìeàLçìCìîiå ìeàL úîiå ¨−¥«§Ÿ¬©¨¨«©−̈¨¨®©¦§´Ÿ
:øBaër-ïa ïðç ìra åézçzèìïðç ìra úîiå ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«©»̈¨»©´©¨¨´

eòt Bøér íLå øãä åézçz Cìîiå øBaër-ïa¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½§¥¬¦−¨®
:áäæ éî úa ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½©−¥¬¨¨«



רפי xihtn - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

îíúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈
äåìr óelà òðîz óelà íúîLa íúî÷îì¦§«ŸŸ−̈¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈

:úúé óelààîäìà óelà äîáéìäà óelà ©¬§¥«©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈
:ïðét óelàáîóelà ïîéz óelà æð÷ óelà ©¬¦«Ÿ©¬§©²©¬¥−̈©¬

:øöáîâî| älà íøér óelà ìûécâî óelà ¦§¨«©¬©§¦¥−©´¦¨®¥´¤
àeä íúfçà õøàa íúáLîì íBãà éôelà©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬

:íBãà éáà åNr¥−̈£¦¬¡«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk h"i xn`nn)

מ"ה, אֹותּיֹות יׁש מהיטבאל ׁשּבתיבת ּבּקּבלה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאיתא

ּדהיינּו ּוב"ן, מ"ה יחּוד ענין והּוא ב"ן. ּבגימטרּיא ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָויטבאל

המׁשכה  עלֿידי ׁשּזהּו ו'תֹוהּו', 'ּתיקּון' והּמתּברר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמברר

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ו'תיקּון', מ'ּתֹוהּו' ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמּבחינה

'ּתיקּון'. עם ׁשּיתאחד ּד'תֹוהּו' ְְִִִֵֵֶַַהּבירּור

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîîíúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈
äåìr óelà òðîz óelà íúîLa íúî÷îì¦§«ŸŸ−̈¦§Ÿ®̈©¬¦§¨²©¬©§−̈

:úúé óelààîäìà óelà äîáéìäà óelà ©¬§¥«©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈
:ïðét óelàáîóelà ïîéz óelà æð÷ óelà ©¬¦«Ÿ©¬§©²©¬¥−̈©¬

:øöáîâî| älà íøér óelà ìûécâî óelà ¦§¨«©¬©§¦¥−©´¦®̈¥´¤
àeä íúfçà õøàa íúáLîì íBãà éôelà©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬

:íBãà éáà åNr¥−̈£¦¬¡«

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚ Ûel‡(מג (לו, «ƒ»

ÁÈLn‰ CÏnÏ (˙B¯ˆB‡) ˙BÈ¯ÂÒz Ì¯ÚÏ „È˙Ú ‡e‰L∆»ƒ«¬…«¿»ƒ»«∆∆«»ƒ«

רּבה) ְִֵַָ(ּבראׁשית

אדֹום, ּגלּות ׁשל הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּברּור הם ְֱִֵֵֶַָָָָֻה'אֹוצרֹות'

ּכסלו  י"ט הּגאּלה ּבחג אף והּנה, זֹו. ּגלּות מּטרת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשהּוא

ּכֹותב  הּזקן רּבנּו העֹולם: אּמֹות על והׁשּפעה ּפעּלה ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻֻמצינּו

ּבעיני . . לעׂשֹות והגּדיל ה' ‰ÌÈnÚ"הפליא ÏÎÂ ÌÈ¯O‰ Ïk ְְְְֲִִִִֵֵַ»«»ƒ¿»»«ƒ

החּיּוב  ּדבר על למדים ּומּכאן ."הּמל מדינֹות ּבכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאׁשר

ׁשּנצטּוּו מצוֹות לקּים העֹולם אּמֹות על להׁשּפיע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻלהׁשּתּדל

הרמּב"ם ּכפסקּֿדין נח, ספ"ח)ּבני מלכים .(הלכֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹ

.ïîéñ ä"èéì÷ .íé÷åñô ã"ð÷ ôôô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר - שנתקבל באיחור זמן - ובו כותב ע"ד מצב בריאות בתו... תחי'.

ויהי' הכל  יעזור השי"ת  בלי שום ספק  הנה צריכים להיות חזקים בבטחונם בהשי"ת אשר 

כשורה, ובאשר עתה הוא חדש כסלו, דער חסידישער חדש, בימי החנוכה שנצח פך של שמן שהי' חתום 

בחותמו של כהן גדול, דער רבי פון יענעם דור, ואחר כמה שנים נצח אדמו"ר הזקן ועמו כל החסידים 

ויו"ח עד ביאת המשיח וגם אחרי כן, במילא זהו גאולה גם בגשמיות כפשוטו להמשיך בריאות לכל 

אחד באופן הדרוש לו. מובן מעצמו שצריכים לשמוע להוראת הרופא ולעשות כהוראתו, אבל לשלול 

לגמרי ענין המרה שחורה, ואז יראו בעיני בשר שיש ממה להיות שבעי רצון ובשמחה.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה עתה ובטח יזכה בו את הרבים.

בימים הקרובים  הבע"ל  הזקן  גאולת אדמו"ר  ובברכת  גאולת אדמו"ר האמצעי  חג  בברכת 

ובפ"ש כל אנ"ש שי'.

המחכה לבשו"ט ואשר מתחיל לעבוד ה' בשמחה.

סוף זמן קידוש לבנה: מוצאי שבת קודש, י"ד כסלו
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זמני יום ראשון ויום שבת
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7:197:259:009:049:419:4510:3110:3516:5616:5417:2717:2616:3617:38ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:537:008:328:369:149:1810:0310:0716:2216:2016:5516:5316:0217:06ארה״ב, שיקגו )ח(

5:505:518:308:319:039:0410:1010:1218:5018:5419:1519:1918:3519:29בוליביה, לה-פס )ח(

8:178:269:309:3510:2110:2711:0511:1016:4216:3717:2217:1916:2017:34בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:168:249:309:3510:2110:2611:0511:0916:4316:3917:2417:2016:2217:35בלגיה, בריסל )ח(

5:115:117:557:568:318:329:409:4118:4218:4619:0319:0818:2719:19ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:015:017:447:458:208:219:289:3018:2418:2818:5018:5418:0919:05ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:377:458:498:539:409:4510:2410:2816:0015:5616:3916:3615:4216:51בריטניה, לונדון )ח(

7:548:038:599:049:539:5910:3510:4015:5815:5316:4116:3715:3916:54בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:477:568:559:009:489:5410:3110:3616:0215:5716:4216:3815:4016:54גרמניה, ברלין )ח(

7:568:049:129:1710:0210:0710:4710:5116:2916:2517:0917:0516:0817:20גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:075:067:527:528:298:309:399:4018:5018:5419:1019:1518:3519:26דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:526:569:059:089:379:4010:3510:3717:5918:0018:2418:2517:4218:35הודו, מומבאי )ח(

6:476:519:019:039:339:3610:3010:3317:5617:5718:2118:2217:3918:32הודו, פונה )ח(

7:047:128:298:339:159:2010:0210:0615:5715:5416:3416:3215:3716:46הונגריה, בודפשט )ח(

7:007:078:418:459:229:2610:1210:1516:3516:3217:0717:0516:1517:17טורקיה, איסטנבול )ח(

7:177:239:049:079:439:4710:3410:3717:0717:0617:3817:3716:4817:49יוון, אתונה )ח(

7:237:318:498:549:369:4010:2210:2616:2016:1716:5716:5415:5917:08מולדובה, קישינב )ח(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:516:549:039:059:359:3810:3210:3517:5617:5618:2118:2217:3818:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:404:367:287:268:268:269:449:4519:5420:0220:3320:4119:4320:58ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:336:388:368:399:109:1310:0510:0817:0917:0817:3517:3516:5017:46נפאל, קטמנדו )ח(

7:117:178:548:589:349:3810:2510:2816:5116:5017:2317:2116:3017:34סין, בייג'ין )ח(

6:506:529:189:209:499:5110:5110:5318:5418:5619:1719:1918:3719:29סינגפור, סינגפור )ח(

7:157:248:258:299:179:2310:0110:0515:3115:2616:1316:0915:0916:25פולין, ורשא )ח(

5:335:348:108:128:428:449:489:5018:1818:2118:4318:4618:0318:56פרו, לימה )ח(

7:558:029:259:2910:1010:1410:5711:0117:0016:5817:3617:3316:4017:47צרפת, ליאון )ח(

8:168:249:379:4110:2510:3011:1111:1517:0116:5817:3817:3516:4017:49צרפת, פריז )ח(

5:475:508:138:158:448:469:459:4717:4017:4218:0418:0617:2418:15קולומביה, בוגוטה )ח(

7:267:329:009:049:439:4810:3210:3516:4716:4417:1817:1616:2717:29קנדה, טורונטו )ח(

7:087:158:388:429:239:2810:1010:1416:1616:1316:5016:4815:5617:01קנדה, מונטריאול )ח(

6:306:368:228:268:599:039:529:5516:3516:3417:0417:0316:1617:15קפריסין, לרנקה )ח(

8:488:589:479:5210:4410:5011:2511:3016:3916:3317:2417:1916:1617:36רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:268:379:219:2610:1910:2611:0011:0516:1116:0516:5416:4915:4817:07רוסיה, מוסקבה )ח(

7:417:489:069:109:529:5710:3910:4316:3616:3317:1317:1016:1517:24רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:467:539:119:159:5710:0210:4410:4816:4516:4217:1717:1416:2417:28שוויץ, ציריך )ח(

6:236:268:418:449:129:1510:1110:1417:4817:4918:1218:1317:3018:23תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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